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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter som har tagit sig tid att dela med sig av sin 

breda kunskap och långa erfarenhet. Vi uppskattar att ni har varit tillmötesgående och 

engagerade i att överföra er kunskap från en generation till en annan. Vi har fått en god, om 

än fortfarande liten, inblick i hur fastighetsbranschen ser ut vilket har gjort oss ännu mer 

intresserade av att göra karriär inom branschen. 

 

Vi vill även tack våra opponenter som gett oss konstruktiv kritik genom hela uppsatsarbetet 

samt funnits där i med- och motgångar. 

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Urban Österlund som guidat oss och funnits till hands 

under hela resan. Urbans positiva inställning till vår uppsats har gett oss styrka att fortsätta 

även när det känts tungt.     
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Abstract 
One of the reasons to invest in real estate is the long-term and stable yield. But to reach this it 

is necessary to do a thorough analysis. This is done by valuation and investment calculation. 

There are several different methods for an investor to use at a potential property investment. 

The purpose of the valuation methods is to develop a market-price, while investment 

calculation has the purpose to produce an individual value for the investor. The purpose of 

this paper is to identify which methods that is used and describe how investment assessment is 

done. The essay should also explain the input data need to be collected for each method. To 

achieve the study, representatives from six different real estate companies have been 

interviewed. A qualitative study has been made with an abductive approach. The respondents 

were asked to respond to questions about what methods they use to value the property and 

how they estimate the properties they are interested. The result shows that the comparison 

method is the most common method of valuation and that the yield is the most important for 

an investor. Investment appraisal process is shown in a step model where the rate of return 

must first be determined. After the investor has collected both external and internal data they 

will put the numbers into an investment calculation to see if the required yield is achieved. If 

it is achieved it is advisable to invest. The conclusion we have drawn is that the process of 

investment appraisal do not differ between investors. What separates investors is the accuracy 

of the basis for the calculation and how elaborate the calculation is. The difference between 

the market value and individual value is input based on their own preferences and experiences



Sammanfattning 
En av anledningarna till att investera i fastigheter är att det ofta ger en långsiktig och stabil 

avkastning. För att kunna uppnå detta krävs en grundlig analys av fastigheten.  Detta görs med 

värderings- och investeringskalkyler. Det finns flera olika metoder för en investerare att 

använda sig av vid en potentiell fastighetsinvestering. Värderingsmetodernas avsikt är att få 

fram ett marknadsvärde medan investeringskalkylernas avsikt är att få fram ett individuellt 

värde för investeraren. Fastighetspaketering beskrivs pga att det påverkar kostnaderna för 

investeraren och kan därför påverka hela investeringen. 

 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga vilka metoder som används samt beskriva hur 

investeringsbedömningen går till. Uppsatsen ska även förklara vilken indata som behöver 

samlas in för respektive metod. För att genomföra studien har representanter från sex olika 

fastighetsbolag intervjuats. En kvalitativ studie har gjorts tillsammans med en abduktiv ansats. 

Respondenterna har fått svara på frågor kring vilka metoder de använder samt hur de bedömer 

de fastigheter de är intresserade av.  

 

Resultatet visar att ortsprismetoden är den vanligaste värderingsmetoden samt att 

avkastningskravet är det viktigaste för en investerare. Investeringsbedömningsprocessen visas 

i en stegmodell där avkastningskravet först måste bestämmas. Efter det samlas både extern 

och intern data in sedan läggs siffrorna in i en investeringskalkyl för att se om 

avkastningskravet uppfylls. Uppfylls det är det läge att investera. Slutsatsen vi dragit är att 

processen investeringsbedömning inte skiljer sig åt mellan investerarna. Det som skiljer 

investerarna åt är däremot noggrannhet i underlag till kalkylen och hur genomarbetad 

kalkylen är. Skillnaden mellan marknadsvärdering och individuellt värde är indata som 

baseras på egna preferenser och erfarenheter.  
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1. Inledning 
I inledningen får läsaren en överblick över hur fastighetsbranschen ser ut idag. Både 

värderingsmetoder och investeringskalkyler för en potentiell fastighetsinvestering beskrivs 

samt hur dessa kan bedömas. En kort presentation av fastighetspaketering redovisas också. 

Vidare presenteras bakgrund och diskussion som leder till ett flertal problemfrågeställningar 

vilka mynnar ut i en problemformulering. Till sist klargörs syftet med uppsatsen och vilka 

avgränsningar som görs.  

1.1 Problembakgrund 
Att det finns en påtaglig bostadsbrist i de större tätorterna i Sverige är ett problem som 

tillkommit på grund av att efterfrågan på bostäder ökat markant. Detta resulterar på så vis i 

stigande priser på bostadshyreshus (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). Anna Felländer, 

chefsekonom på Swedbank, beskriver i ett pressmeddelande från februari 2014 att 

bostadsbristen är vårt största tillväxthinder och att detta hämmar BNP-utvecklingen vilket 

påverkar landet negativt. Eftersom Sveriges befolkning ökar behöver bostadsbyggandet följa 

samma tendens men tyvärr märker vi att det inte hänger med i samma takt. Detta är en av 

anledningarna till att bostadspriserna har skjutit i höjden de senaste åren, en tolkning av detta 

är att värdet på bostäder har ökat.  

 

Definitionen av värde har olika betydelse beroende på sammanhang och individ. I litteraturen 

om fastighetsvärdering (2010) kan vi läsa att värdeteorins kärna består av: behov hos 

användaren, nytta när fastigheten disponeras, att fastigheten endast kan disponeras av den som 

äger/använder fastigheten, den är möjlig att överlåta och att fastigheten finns i begränsad 

omfattning. Detta menar Lantmäteriet och mäklarsamfundet grundar sig i att fastigheter 

tillfredsställer allmänna mänskliga behov i form av tak över huvudet. 

 

“Värdet som ges en fastighet är således i första hand ett individuellt värde (för en individ, ett 

företag etc.)”   

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010, s.4). 

 

Med detta menas att värdet på fastigheten bestäms av vilka behov som individen eller 

företaget har beroende på deras egna preferenser och kunskaper. Det är behovet av boende, 

det vill säga den stora efterfrågan på bostäder, som är grunden till att fastighetsbolag kan tjäna 

pengar. Priset på hyreshus har stigit de senaste åren på grund av den förekommande 

bostadsbristen i allt fler kommuner (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). Detta har 

bidragit till att bostadspriserna det senaste decenniet ökat stadigt och därmed har också värdet 

på fastigheter ökat. 

Matti Liljegren, VD på hyresfastighetsfonden Management Sweden AB, menar att det finns 

en stor och stabil marknad för den som vill investera i svenska hyresbostäder. Detta säger han 

beror på den årliga kostnadsbaserade hyresjusteringen samt bostadsbristen som råder. Ett skäl 

att investera i svenska hyresbostäder är att det ofta ger en långsiktig god avkastning och att 

det inte följer börsens upp- och nedgångar utan håller sig mer jämn. 

 

Det finns en rad olika metoder att använda sig av för att räkna ut en fastighets värde. 

Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2010) beskriver tre huvudmetoder: 

   

 Ortsprismetoden, innebär att utifrån tidigare sålda fastigheter i samma område få fram 

jämförelseobjekt som kan hjälpa värderaren att uppskatta priset på fastigheten. 
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 Nuvärdemetoden, innebär att fastighetens värde bedöms med hjälp av framtida 

förväntade avkastningar som sedan nuvärdesberäknas till idag. Denna metod omfattar 

ett flertal olika beräkningssätt. 

 Produktionskostnadsmetoden, innebär att bedöma kostnaden för att bygga upp 

fastigheten igen tillsammans med värdeminskning för ålder, bruk och markvärde. 

 

Beroende på vad det är för fastighet som ska värderas används de olika metoderna utifrån vad 

som passar bäst för den specifika fastigheten. 

 

Det finns många intressenter som blir påverkade av en fastighets värde. Bland annat banker, 

aktieägare, andra investerare, hyresgäster, köpare av en fastighet och säljare av en fastighet är 

alla intresserade av värdet. Dessa olika aktörer påverkas på olika sätt av värdet och har 

därmed olika perspektiv på fastighetsvärderingen (Pagourtzi, Assimakopoulos, Hatzichristos 

& French, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Intressenter av en investering, egen tolkning. 

 

Det finns även flera olika anledningar till varför fastighetsvärderingar görs. Exempel på dessa 

anledningar är värdering för köp och försäljning, taxering, expropriation, överlåtelse, arv, 

bodelning, investering och finansiering (French, 2004). Ett av kapitalismens grundläggande 

antagande är att det på en fri och öppen marknad finns ett önskemål om att få så hög 

avkastning på kapital till så låg risk som möjligt (Greve, 2003). I enlighet med detta har den 

som investerar i en hyresfastighet incitament till att värdera den potentiella avkastningen som 

fastigheten kan ge. Det vill säga investeraren har intresse av att värdera fastigheten på grund 

av att kunna jämföra olika avkastningsmöjligheter (Atrium Ljungberg, 2012).  

 

Att jämföra olika avkastningsmöjligheter innebär att jämföra olika investeringsalternativ, i 

detta fall investering av hyresfastighet. För att kunna jämföra dessa alternativ på ett bra sätt 

krävs det att göra investeringsberäkningar. Utifrån dessa beräkningar får vi fram olika mått 

som investeraren använder sig av för att se om den potentiella investeringen är bland annat 

lönsam. Vilket mått investeraren använder sig av beror på fastigheten och värderingssyfte 

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

 

Pyhrr & Cooper (1989) anser att det är viktigt att upprätta en strategi för att kunna bedöma 

den potentiella investeringen. Strategin bör innefatta vilka avkastningskrav som ställs på 

Investering Aktieägare 

Banker 

Investerare 
(Fastighetsbolag) 

Hyresgäster 

Köpare 
(Privatperson) 

Säljare 
(Privatperson) 
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investeringen och vilka risker som finns. Utifrån strategin kan bedömningar göras ur ett 

lönsamhetsperspektiv. Möjligheten med att bedöma lönsamheten vid en investering är att 

jämföra investeringsvärdet med marknadsvärdet, detta kallar Wramsby & Österlund (1995) 

för möjlighetsanalys. 

 

Den 1 juli 2003 trädde en ny lag i kraft som innebär att ett aktiebolag kan sälja aktier i ett 

dotterbolag skattefritt. Tillsammans med inkomstskattelagen som säger att aktiebolag får 

överlåta eller sälja en fastighet till ett dotterbolag till underpris blev det mer och mer vanligt 

att paketera fastigheter (Blomqvist, Klinton & Brandt, 2012). 

En beskrivning av tillvägagångssättet är att en fastighet placeras i ett nybildat eller ett redan 

befintligt dotterbolag. Eftersom denna överlåtelse sker internt, alltså inom koncernen, kan det 

enligt inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) ske till underpris. Dotterbolaget säljs sedan till 

extern köpare till marknadspris och reavinsten på denna försäljning blir på så vis inte 

skattepliktig. Kombinationen av dessa två lagar har gjort att många bolag numer säljer sina 

fastigheter genom så kallade paketeringar. Detta har visat sig vara positivt för säljaren som 

slipper undan reavinstskatten (Blomqvist et al., 2012). 

Ageman (2012) menar att merparten av dagens fastighetstransaktioner sker via bolag, vilket 

tyder på att det drygt tio år gamla sättet ger bäst effekt både för säljare och för köpare. 

Säljarens främsta fördel är minskad eller helt utebliven reavinstskatt och köparen undviker 

stämpelskatten. Detta förfarande kommer att redovisas tydligare längre fram i uppsatsen. 

1.2 Problemdiskussion och problemfrågeställningar 
När en bostadshyresfastighet byter ägare gör köparen en investering som kräver stor 

kapitalinsats som förväntas inbringa framtida inbetalningar. För att en fastighetsinvestering 

ska vara lönsam ska nettonuvärdet vara noll eller högre (Greve, 2003). Investeraren gör olika 

beräkningar, så kallade investeringskalkyler, för att räkna ut hur lönsam investeringen är.  

 Net present value (nettonuvärde), är nuvärdet av alla kassaflöden.   

 Internal rate of profit, IRR, (internräntekalkyl), är den diskonteringsränta som gör att 

nuvärdet är lika med noll. 

 Payback-metoden, denna metod visar hur lång tid det tar för inbetalningarna att täcka 

grundinvesteringen.  

(Kazimieras Zavadskas, Ustinovichius & Stasiulionis, 2004) 

 

Dessa beräkningsmetoder ger olika resultat på grund av att det är olika tillvägagångssätt i 

varje metod. Metoderna är exempel på mått som mäter olika saker. Dessvärre finns det 

betydligt fler metoder att använda sig av och det kan vara problematiskt att få en överblick av 

alla beräknings- och värderingsmetoder som finns i litteraturen. 

Vilka beräknings- och värderingsmetoder använder en fastighetsinvesterare sig av vid 

bedömning av bostadshyresfastighet? 

 

Vid beräkning av värderingsmetoder och investeringskalkyler är det nödvändigt att samla in 

indata (Ellison & Brown, 2011). Indata är area, drift, underhåll, hyresintäkter, restvärde, 

fastighetens livslängd samt andra parametrar som behövs för att räkna ut marknadsvärde eller 

avkastningsvärde för en fastighet (Nordlund, 2008). Indata görs om till siffror som placeras in 

i de kalkyler investeraren har valt att använda sig av. Resultat av kalkylen ger sedan en 

indikation av värdet (Greve, 2003). Vilka indata som ska användas och vilken kalkyl som 

passar den specifika fastigheten kan vara svårt att veta. Det kräver god kunskap och lång 

erfarenhet av investeraren, något som är svårt att ha från början. 

Vilka indata till beräknings- och värderingsmetoderna använder sig en fastighetsinvesterare 

av vid bedömning av bostadshyresfastighet? 
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Det finns andra faktorer som en investerare behöver ta hänsyn till i bedömningen av en 

potentiell investering. Ett exempel är om fastigheten är paketerad. Sedan lagändringen 2003, 

som innebar att fastigheter får överlåtas till dotterbolag skattefritt, började fler och fler 

fastigheter paketeras och säljas på det sättet (Blomqvist et al., 2012). Detta innebär en 

ordentlig skattelättnad för säljaren och för köparen innebär det att stämpelskatten undgås på 

4.25 % för juridiska personer och 1.5 % för privatpersoner (SFS 1984:404). Det är relevant att 

ta upp fastighetspaketering då det ger ekonomiska konsekvenser för investeraren. 

Påverkar det en investerare att fastigheten säljs paketerad och i så fall på vilket sätt? 

1.3 Problemformulering 
Central huvudfråga som ska besvaras med denna uppsats är följande: 

 

Hur går fastighetsbolags ekonomiska bedömning till inför potentiell investering av en 

bostadshyresfastighet? 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva värderingsmetoder och investeringskalkyler samt hur 

investeringsbedömningar för bostadshyresfastigheter går till för ett fastighetsbolag vid en 

potentiell investering. 

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsas till att enbart undersöka hyresfastigheter som består av huvudsakligen 

bostadslägenheter. 
Uppsatsen avgränsas till att enbart se från investerarens perspektiv.  

Uppsats fördjupar sig inte i den juridiska delen i fastighetspaketeringsprocessen utan endast 

hur paketeringen påverkar investeringen ekonomiskt. 

Vi ska inte studera finansieringsdelen av kalkylerna. Det vill säga, vi ska inte ta upp 

räntekostnader och amortering. 

Avgränsning görs till Sveriges sydvästra del. 

1.6 Litteratursökning 
Tidigt i processen visste vi att vi ville undersöka en investerares metoder vid bedömning av 

potentiell investering av fastigheter. Vi började med att läsa in oss på ämnet genom att leta 

teorier som behandlar det vi vill undersöka. Vid sökning på internet upptäcktes det att 

fastighetspaketering ofta används vid försäljning av fastigheter och på så vis påverkar 

investeraren. För att få en uppfattning om vad fastighetspaketering är granskades både artiklar 

och rättsfall angående detta och det uppenbarade sig ganska snabbt att fastighetspaketering är 

en viktig del i försäljning och investering av fastigheter och något som måste förklaras i 

uppsatsen. Vi fick upp ögonen för hur investeringsbedömningar går till och hur 

fastighetspaketering påverkar potentiell investering. 

 

Genom att söka i Högskolan i Halmstads sökmotor, summon, och även i Google Scholar 

hittade vi relevant teori. Litteraturen inom bygg- och fastighetsekonomprogrammet har också 

granskats. Anledningen till att vi börjar med att leta teorier är för att lära oss hur det ser ut och 

få mer kunskap inom området. 

 

Sökorden vi använde oss av har varit valuation methods, real estate appraisal, investment 

methods, fastighetspaketering, investment decision making, net operating income. 

Vi har använt oss av mestadels artiklar och böcker för att få fram teori till denna uppsats. 
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1.7 Metodologi 
Att börja med att först få en uppfattning om hur verkligheten ser ut för att sedan samla in 

empiri kallas deduktiv ansats. Denna metod innebär att vi skaffar oss en bild av hur vi tror det 

är för att sedan se om våra förväntningar stämmer överens med empirin (Jacobsen, 2002). 

Jacobsen (2002) poängterar att arbeta på detta sätt kan innebära att vi letar efter information 

som vi tror är relevant och som uppfyller våra förväntningar. Vi är medvetna om att valet av 

metod, alltså den deduktiva ansatsen, kan begränsa vår informationstillgång men vi anser 

ändå att detta är den bästa metoden för vår undersökning.  

 

Eftersom vi ska förklara och undersöka investeringskalkyler och värderingsmetoder och hur 

de bedöms med hjälp av bakomliggande faktorer kommer vi samla in data som förklarar detta. 

Utifrån respondentens svar sammanställer vi empirin. Vi kommer alltså se hur empirin ser ut 

för att sedan koppla samman detta med teorin. Detta metodval kallas induktiv ansats och 

innebär för forskaren att först samla in empiri och därefter teori (Jacobsen, 2002).  För att 

detta ska bli så bra som möjligt måste vi vara öppna och inte ha förutfattade meningar. Detta 

menar Jacobsen (2002) är svårt då vi människor inte har förmåga att samla in all relevant 

information utan avgränsar oss, medvetet eller omedvetet. Då vi kommer använda oss av både 

deduktiv och induktiv ansats kommer vi ha ett öppet sinne samtidigt som vi har samlat teori 

från tidigare studier. Denna blandning av metoder kallas abduktiv ansats (Patel & Davidsson, 

2011). 

1.8 Kvalitativ ansats eller kvantitativ ansats 
Då vi ska undersöka investeringsberäkningar och dess bedömningar noggrant passar det bäst 

med en kvalitativ ansats. Jacobsen (2002) skriver att kvalitativa ansatser är bäst lämpade för 

öppna intervjuer där undersökaren inte har några förväntningar på svaret. Data kommer att 

samlas in genom ord något som Jacobsen (2002) beskriver som en kvalitativ ansats. Vårt syfte 

med intervjuerna är att få reda på våra respondenters uppfattning om investeringsbedömning 

och vad de använder för kalkyler vid potentiell investering av en fastighet. Något som 

stämmer överens med Patel & Davidsson (2011) som skriver att vi inte i förväg kan veta 

svarsalternativen och heller inte veta om svaren är ”sanna”.  Detta menar Patel & Davidsson 

(2011) tyder på en kvalitativ intervju. 

 

Att vi inte valde kvantitativ ansats grundar sig i att det inte passar vår undersökning då vi vill 

få en djupare förståelse för det vi undersöker. Den kvantitativa ansatsen skulle innebära att 

forskaren samlar in data med hjälp av statistik, enkätundersökningar och fasta frågor och svar 

(Jacobsen, 2002). Något som inte passar oss då vi vill att intervjuerna ska vara öppna och att 

våra intervjupersoner ska svara på frågorna utifrån deras kunskap och utan vägledning av 

frågorna.  

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

2. Teori 
Teorikapitlet inleds med en redovisning av hur investeringsbedömning av fastigheter kan gå 

till. Efter det presenteras indata som behöver samlas in till de olika metoderna. Vidare 

kommer värderingsmetoder samt investeringskalkyler att beskrivas och tydliggöras 

tillsammans med uträkningar för respektive beräkning. Avslutningsvis redogörs det för 

fastighetspaketering och konsekvenserna för köpare och säljare vid användning av detta. 

2.1 Investeringsbedömning vid fastighetsinvestering 
Hur en investerare går till väga i sin bedömning av en fastighetsinvestering är svårt att finna i 

litteraturen (Gallimore, Andrew Hansz & Gray, 2000). Vilket beror, enligt Gallimore et al. 

(2000) på att litteraturen till största del tar upp vad regelverket säger och hur 

investeringsbedömning bör gå till. Detta menar Gallimore et al. (2000) ger en skev bild av hur 

bedömningarna egentligen fungerar. Det finns många metoder som beskriver hur 

investeringsbedömning ska gå till och vilka steg som ska följas. Dessvärre är det mer än 

metoder och regelverk som står bakom en investerares bedömning. Investerarens egna 

preferenser och erfarenheter spelar stor roll i bedömningsprocessen (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2010). 

Pyhrr & Cooper (1989) beskriver en modell för hur en investeringsbedömning kan gå till. 

Precis som Gallimore et al. (2000) konstaterar även de att det är svårt att beskriva 

bedömningen generellt då det beror på investeraren och dennes preferenser och ändamål. 

Modellens första och viktigaste punkt är att upprätta en strategi över vilka investeringar som 

ska genomföras. Detta görs genom att besluta vilken avkastning som är acceptabel och vilka 

riskparametrar som finns. Strategin för investeringsbedömning innefattar fyra steg. Det första 

som görs är att skapa en investeringsfilosofi som innehåller investerarens principer och 

personliga preferenser och ska användas som en hjälp för framtida investeringsbeslut (Pyhrr 

& Cooper, 1989). Investeringsfilosofin kommer sålla bort de objekt som inte är av intresse 

(Wramsby & Österlund, 1995). För det andra definierar investeraren målen och upprättar 

beslutskriterier som kommer vara avgörande när investeringar har kommit till stånd. I tredje 

skedet utvecklar investeraren planer för hur målen ska uppfyllas och till sist beslutas det om 

en analysstrategi som visar hur investeraren kommer att analysera fastigheten och komma till 

ett investeringsbeslut (Pyhrr & Cooper, 1989).  

Enligt Pyhrr & Cooper (1989) bestämmer sig oftast en investerare för att avvisa en investering 

han eller hon upprättat en strategi för. I andra fall kan en affär komma till stånd och 

investeraren inleder en förhandling om köp av en fastighet. 

2.2 Indata till värderingsmetoder och investeringskalkyler 
En investeringsbedömning av en fastighet kräver tillförlitlig indata. Både vid investering av 

en fastighet eller värdering av en fastighet behöver indata samlas in för att kunna göra 

sanningsenliga bedömningar. Kvaliteten på indata som samlas in är viktig då det påverkar 

resultatet av bedömningen (Ellison & Brown 2011). I Sverige finns det ett stort utbud av olika 

datasystem där indata kan samlas in och analyseras. Vad som ska samlas in beror på vad 

investeraren alternativt värderaren tycker är nödvändigt (Persson, 2008). Det kan verka lätt att 

samla in och lagra data men enligt Ellison & Brown (2011) finns det hinder och det största av 

dem brukar vara att det är dyrt att köpa in och använda sig av olika datasystem.  

2.2.1 Driftnetto 
Formeln för driftnetto är: hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader, 

tomträttsavgälder, fastighetsskatt och fastighetsadministration (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2010). Enligt Francis (1998) kan hyresintäkterna räknas med både faktisk 
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data eller förväntad data.  Det kan ibland vara oklart i praktiken vad som ska vara med och 

inte med i driftnettot (Francis, 1998). 

 

Drift 

För att kunna göra en analys av driftutbetalningar samt utbetalningar för fastighetsskatt och 

tomträttsavgäld finns det en del punkter som behöver gås igenom enligt Nordlund (2008). 

Bland annat behöver det klargöras om förvaltningen sker i egen regi eller om den är utlämnad 

på entreprenad. De kommunala taxorna kan skilja sig en del från kommun till kommun i 

Sverige vilket kan påverka driftkostnader såsom värme, el, vatten och renhållning. Det 

behöver även klargöras vad för lokaler det är; kontorslokaler, butikslokaler eller bostäder. Hur 

fördelningen mellan hyresgäst och hyresvärd har gjorts med exempelvis el och värme och hur 

detta har redovisats behöver också granskas (Nordlund, 2008). 

 

Angående fastighetsskatt bör det analyseras om hyresgästen betalar det eller om 

fastighetsägaren ska se det som en kostnad (Nordlund, 2008). Avgäldsreglering är en annan 

kostnad som bör tas upp. Frågan som ska besvaras är när nästa avgäldsreglering sker och hur 

nivån kommer att påverkas. Skatteverket förklarar tomrättsavgäld som: Du som 

tomträttshavare får betala en årlig avgift till ägaren, en s.k. avgäld. Den är avdragsgill under 

inkomst av kapital på samma sätt som ränteutgifter (Skatteverket, 2014). 

 

Underhåll 

För att göra en analys av en fastighets reparations- och underhållsutbetalningar krävs det 

enligt Nordlund (2008) att känna till fastighetsägarens underhållsstrategi. Denna ska visa om 

reparationer är hänförbara till driftutbetalningar eller till underhållsutbetalningar. Vid det 

senare fallet, då underhållsstrategin är att göra små akuta åtgärder, är byggnaden oftast äldre 

än om reperationer anses vara driftutbetalningar (Nordlund, 2008).  

 

 Ålder: 0-30 år Ålder: 30-50 år 

Kortsiktig  

underhållsstrategi: 

Utbyte av ytskikt och 

vitvaror som har låg 

varaktighet. 

Här åtgärdas skador akut när de uppstår. 

Hög nivå av reparationsutgifter.  

Långsiktig  

underhållsstrategi: 

Utbyte av ytskikt och 

vitvaror som har låg 

varaktighet 

Här åtgärdas skador långsiktigt helst 

innan de uppstår. Låg nivå av 

reparationsutgifter.  

Figur 2. Underhållsstrategi (Nordlund, 2008).  

 

Nordlund (2008) beskriver även här olika punkter som en investerare behöver ta hänsyn till 

för att kunna göra en analys av reparation och underhåll. Underhållsbehovet behöver bedömas 

utifrån byggnadens ålder och hyresgästsomsättning. Det är även viktigt att veta vilken 

underhållsstrategi fastighetsägaren har och var i livscykeln byggnaden befinner sig med 

hänsyn till vilket material byggnaden är uppförd med, hur gammal den är och vilket underhåll 

som har utförts hittills. Andra parametrar som ska analyseras är vilka installationer; 

värmesystem, VA-system och ventilation, som finns i byggnaden och vilka slutsatser som kan 

dras av den tekniska besiktningen. Nordlund (2008) poängterar att underhållsplanen för 

byggnaden behöver ses över och hur gränsdragningarna görs mellan investering och 

underhållskostnad. 
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2.2.2 Diskonteringsränta 
Vid diskontering av förväntade in- och utbetalningar används en diskonteringsränta. Enligt 

Kazimieras et al. (2004) är diskonteringsränta lika med kapitalpriset för investerare. 
Diskonteringen är ett avkastningskrav och ett sätt att förflytta pengar i tiden utan att de ökar 

eller minskar i värde. “Huvudregeln är att investeringen ska belastas med en ränta som ger 

uttryck för företagets kapitalkostnad för det totala kapitalet (Greve, 2003, s. 114). 

Kapitalkostnaden beräknas som ett vägt medelvärde av ägarnas och långivarnas 

avkastningskrav (Greve, 2003). Vid investeringsberäkningar kallas kapitalkostnaden för 

kalkylränta och kan beräknas med WACC-formeln. WACC står för Weighted Average Cost 

of Capital. Denna formel visar hur stor kalkylräntan minst måste vara för att långivarna och 

ägarnas avkastningskrav ska tillgodoses.  

       (   )    
  

  
      

  

  
 

re = kostnaden för eget kapital 

rs = räntesats, kostnad för främmande kapital 

sk = främmande kapital 

ek = eget kapital 

tk = totalt kapital 

s = skattesats    (Greve, 2003) 

Figur 3. WACC- formeln (Greve, 2003). 

Persson (2008) beskriver kalkylräntans delar på ett liknande sätt och menar att den består av 

en riskfri realränta, en kompensation för inflationsförväntningar och en riskkompensation som 

varierar med geografiskt läge och fastighetskaraktär. Detta ger oss en formel som från början 

härstammar från Fishers formel. Perssons (2008) formel lyder: Kalkylränta = Realränta + 

inflation + riskfaktor. Enligt Persson (2008) är den samhälleliga realräntan vanligtvis tre 

procent. 

2.2.3 Hyresintäkter 
Nordlund (2008) med stärkning av Lantmäteriet och mäklarsamfundet (2010) beskriver 

följande moment som bör gås igenom för att göra en analys av hyresinbetalningar:  

- Löptider för nuvarande hyreskontrakt. 

- Gränsdragning för parternas (hyresvärd och hyresgäst) ansvar för betalning av: 

drift- och underhåll, fastighetsskatt osv. 

- Bedömning av hyresgästernas betalningsförmåga.  

- Bedömning av lokalernas flexibilitet och attraktivitet.  

- Bedömning av den lokala marknadens utveckling. 

 

Francis (1998) anser att en bedömning av risk för framtida vakansnivå behöver upprättas. 

2.2.4 Restvärde 
Restvärde är enligt Greve (2003) det ekonomiska värde som tillgången har vid kalkylens 

sluttid. För att beräkna detta i kalkylen adderas restvärdet med det sista årets 

betalningsöverskott. Restvärde kan vara både positivt och negativt. Ett exempel på negativt 

restvärde är då sanering måste göras på grund av miljöolägenheter. 
Greve (2003) är tydlig med att beskriva hur osäkerheten för att bedöma restvärdets storlek 

ökar med livslängdens storlek. Om restvärdet ligger långt bort i tiden kan det vara med stor 

osäkerhet som det bedöms. 
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2.3 Värderingsmetoder 
Här kommer de värderingsmetoder som finns i teorin att redovisas. Dessa är 

ortsprismetoden, nuvärdemetoden samt produktionskostnadsmetoden. Vidare kommer det 

också illustreras tydliga exempel på hur värderingsmetoderna används i teorin.  

2.3.1 Ortsprismetoden 
Ortsprismetoden är den mest använda värderingsmetoden av dem alla vid värdering av 

fastigheter (Pagourtzi et al., 2003). Metoden går ut på att jämföra fastigheten som ska 

värderas med liknande objekt som har sålts för att på så sätt få fram ett marknadsvärde 

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). Värderaren samlar först ihop nyligen sålda 

fastigheter i samma område som liknar den som ska värderas. Eftersom fastigheterna avviker 

från varandra på olika sätt behöver värderaren försöka anpassa marknadspriset med hänsyn 

till skillnaderna i ålder, storlek och omgivning. Ortsprismetoden är väldigt beroende av 

tillgängligheten och aktualiteten för transaktionen (Pagourtzi et al., 2003).  

 

För att få en överblick över hur processen kan gå till vid värdering enligt ortsprismetoden 

visar Pagourtzi et al. (2003) en enkel fyra-stegs-uppställning enligt nedan: 

 

 Hitta de fastigheter som har sålts som är mest lika det objekt som ska värderas, även 

kallat värderingsobjekt. 

 Justera försäljningspriset för jämförelseobjekten så de matchar egenskaperna hos 

värderingsobjektet. 

 Uppskatta ett marknadsvärde med hjälp av beräkningarna från jämförelseobjekten. 

 Presentera beräkningarna och marknadsvärdet. 

 

Det finns olika varianter för att relatera jämförelseobjekten till värderingsobjektet. Detta görs 

genom att priserna först normeras med till exempel areametoden som innebär att priserna 

relateras till arean (kr/m
2
), nettokapitaliseringsmetoden som innebär att driftnettot relateras till 

betalda priser (%), bruttokapitaliseringsmetoden som innebär att betalda priser relateras till 

bruttohyran (kr/bruttohyreskrona) eller köpeskillingskoefficientmetoden som innebär att 

betalda priser relateras till taxeringsvärdet (kr/taxeringskrona) (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2010). 

 

Här nedan illustreras ett exempel på de olika varianterna. För att göra det kortfattat är det 

endast ett jämförelseobjekt som används som exempel. 

 

Jämförelseobjekt Värderingsobjekt 

Bruttohyra 1 Mkr Bruttohyra 1,7 Mkr 

Area 1000 m
2 

Area 1600 m
2 

Driftnetto 700 tkr Driftnetto 1200 tkr 

Tax.värde 3,5 Mkr Tax.värde 6,2 Mkr 

Överlåtelsepris: 7 Mkr  Bedömt marknadsvärde: ? Mkr 

Figur 4. Ortsprismetoden (Persson, 2008) 

 

Areametoden 

Precis som Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2010) beskriver Persson (2008) att 

areametoden innebär att priset relateras till värderingsobjektets area. Problem kan här uppstå 

om det inte framgår tydligt vad det är som ska mätas; byggnadsarea, utbytbar area etc. Det är 

också viktigt att det är tydligt vad för slags lokal som jämförs. Exempelvis kontor, lager eller 
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bostadslägenheter. När detta är gjort räknas jämförelseobjektets areakostnad ut och tillämpas 

på värderingsobjektet. 

 

Jämförelseobjekt: Värderingsobjekt: 

Pris/area = pris/m
2 

m
2
(värd.objekt) * pris/m

2
(jmf.objekt) = 

Bedömt marknadsvärde 

7 Mkr/1000m
2
 = 7000 pris/m

2 
1600m

2
 * 7000 = 11,2 Mkr 

Priset med denna metod skulle då bli 11,2 Mkr. 

Figur 5. Areametoden (Persson, 2008) 

 

Nettokapitaliseringsmetoden 

Metoden baseras på ett bedömt driftnetto, beräknas som en kvot och uttrycks i procent 

(Persson, 2008). Kvoten kallas direktavkastning och metoden kan därför även benämnas 

direktavkastningsmetoden. Även i denna metod finns det en rad olika problem som kan 

uppkomma rörande jämförbarheten mellan värderingsobjekt och jämförelseobjekt. Bland 

annat kan det uppstå osäkerhet i vilken hyresnivå som ska användas, om det finns vakanser 

och så vidare. Det gäller att vara noggrann med vilket driftnetto som ligger till grund för 

beräkningsunderlaget. Nettokapitaliseringsmetoden är enligt Persson (2008) den mest 

tillämpade metoden vid marknadsvärdering av kommersiella fastigheter. Dock är det vanligt 

att den används på fel sätt på grund av alltför schabloniserade modeller för uträkning som 

underlag.  

 

“Om syftet är att bedöma ett marknadsvärde skall beräkningarna baseras på ett för fastigheten 

bedömt marknadsmässigt driftnetto, ej på ett faktiskt utgående driftnetto.” (Persson, 2008, s. 

311). 

 

Jämförelseobjekt: Värderingsobjekt: 

Driftnetto/pris * 100 = direktavkastning % Driftnetto/direktavkastning % = Bedömt 

marknadsvärde 

700 tkr/7 Mkr * 100 = 10 % 1200 tkr/0,1 = 12 Mkr 

Priset med denna metod skulle bli 12 Mkr. 

Figur 6. Nettokapitaliseringsmetoden (Persson, 2008) 

 

Vid användande av metoderna är det givetvis viktigt att inte enbart analysera ett 

jämförelseobjekt utan istället använda flera stycken jämförelseobjekt för att få ett så 

sanningsenligt marknadsvärde för värderingsobjektet som möjligt (Pagourtzi et al., 2003). 

2.3.2 Nuvärdemetoden 
Enkelt förklarat kan nuvärdemetoden beskrivas som nuvärdet av bedömda framtida 

avkastningar under en viss tidsperiod med en bestämd diskonteringsränta (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2010). Nuvärdemetoden benämns olika beroende på vilken litteratur som 

undersöks och kan även kallas för avkastningsmetoden vilket är ett passande namn eftersom 

det är avkastningar som beräknas (Persson, 2008). 

 

Precis som vid ortsprismetoden används nuvärdemetoden för att bedöma marknadspriset av 

en fastighet men den kan också användas för att bedöma ett individuellt värde. 

Ortsprismetoden och nuvärdemetoden har över tiden varit de metoder som tillämpats mest 

men den senaste tiden har det visat sig att nuvärdemetoden har ökat i användning (Pagourtzi 

et al., 2003) (Persson, 2008). Detta beror bland annat på att flera finansiella aktörer kommit in 

på fastighetsmarknaden (Pagourtzi et al., 2003). De finansiella aktörerna beräknar värdet ur en 
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investeringssynpunkt och använder sig av investeringskalkyler, varpå avkastningarna 

prioriteras och nuvärdemetoden är mest lämplig att tillämpa (Persson, 2008).  

 

Nuvärdemetoden omfattar ett flertal olika beräkningssätt. Beräkningssätten kan enligt Persson 

(2008) delas in i två grupper; räntabilitets- och kassaflödesmetoder och 

direktavkastningsmetoder.   

 

Perssons (2008) förklaring för räntabilitets- och kassaflödesmetoderna lyder:  

”Räntabilitets- och kassaflödesmetoderna är principiellt uppbyggda utifrån en 

nusummeberäkning av årliga driftnetton under en bestämd begränsad kalkylperiod samt en 

nuvärdeberäkning av ett restvärde vid kalkylperiodens slut” (Persson, 2008, s. 321). 

 

Persson (2008) menar att det årliga driftnettot under en viss period räknas hem och 

nuvärdesberäknas tillsammans med det restvärde som finns vid periodens slut. Vid 

räntabilitet- och kassaflödesmetoder är det viktigt att ta hänsyn till en tidsaspekt och ett 

restvärde. Metoderna baserades tidigare endast på intäkter och kostnader. Allt efter hand har 

den tekniska utvecklingen och en ökad kompetens bidragit till att grundligare indata och mer 

noggrant beräknade kalkylmodeller kunnat göras. Nu mer används ordet kassaflödesanalyser 

mest och bygger på in- och utbetalningar under en viss period. In- och utbetalningar är bland 

annat hyra, drift, underhåll, fastighetsskatt, tomträttsavgäld och investeringar i fastigheten 

(Persson, 2008). 

 

 

  ∑
(           ) 

(   ) 
 

  
(   ) 

 

   

 

           

        
         
U = Underhåll 

F = Fastighetsskatt 

T = Tomträttsavgäld 

I = Investeringar i fastigheten 

                  
t = Tidsvariabel 

n = Kalkylperiod 

p = Kalkylränta på totalt kapital 

Figur 7. Nuvärdemetoden, Persson, (2008). 

 

Kassaflödesanalysen är av intresse då den potentiella investeraren, eller den som innehar 

fastigheten, vill ha koll på konsekvenser av olika beslut som kan ske i framtiden (Greve, 

2003).  

 

Direktavkastningsmetoden är, på samma sätt som räntabilitets- och kassaflödesmetoder, ett 

avkastningsmått som beräknas på driftnettot. Skillnaden mellan metoderna är att räntabilitets- 

och kassaflödesmetoderna beräknar nuvärdet under en viss period, oftast 5-10 år, medan 

direktavkastningsmetoden inte är beroende av tid utan beräknas “för evigt”. På så sätt beaktas 

heller inget restvärde. Formeln för direktavkastningsmetoden är nuvärde = 

driftnetto/direktavkastning och har likadan formel som nettokapitaliseringsfaktorn, alltså 

driftnetto/pris*100 (Persson, 2008). 
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2.3.3 Produktionskostnadsmetoden  
Ytterligare ett sätt att uppskatta marknadsvärdet är genom produktionskostnadsmetoden. 

Denna metod används exempelvis när fastigheter är så speciella och unika att det är svårt att 

hitta jämförelseobjekt, på så vis är inte ortsprismetoden applicerbar (Pagourtzi et al., 2003).  

Enligt Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2010) är inte produktionskostnaden ett uttryck för 

värde eftersom ett värde både kan överstiga och understiga kostnaden för produktionen. 

Varför produktionskostnaden ändå är viktig att beräkna vid en värdering beror på att den kan 

påverka prisbilden och att den har en betydelse av kapitalkostnaderna för den som innehar 

fastigheten. Den kan också användas för att beräkna vad en likadan fastighet skulle kosta att 

uppföra (Pagourtzi, 2003) vilket kan vara intressant för en investerare att veta.  

 

För att beräkna produktionskostnadsmetoden bedöms först återanskaffningskostnaden för att 

uppföra en liknande fastighet (Lantmäteriet & Märklarsamfundet, 2010). Detta kan göras 

genom en kostnadsberäkning av en ny fastighet. När detta är gjort och ett värde är framräknat 

reduceras detta värde med den värdeminskning av fastigheten som tillkommit genom ålder 

och bruk. Det värde som här framkommer kallas det tekniska värdet. Tillslut läggs det 

tekniska värdet ihop med markvärdet för att få produktionskostnaden. Markvärdet bedöms 

vanligtvis genom ortsprismetoden (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

 

Exempel på produktionskostnadsmetoden: 

Ett hyreshus med bostadsfastigheter kostar 1000 kr/m
2
 att uppföra. Avkastningsvärdet är av 

samma storlek. Avskrivningstiden på fastigheten är 50 år. Vad är produktionskostnaden för ett 

likvärdigt hyreshus som är på 1000 m
2
 och uppfördes för 5 år sedan?   

Marknadsvärdet bedöms till 1 300 000 kr. 

 

Återanskaffningskostnad 1 000 m
2
 * 1 000 kr/m

2 
=     1 000 000 

Nedskrivning 5 år * (1000/50) * 1 000 m
2 

= – 100 000 

Tekniskt nuvärde 1 000 000 kr – 100 000 =      900 000 

Tomtvärde  + 1 300 000 

Produktionskostnad     2 200 000 

Figur 8. Produktionskostnadsmetoden (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

2.4 Investeringskalkyler 
I kapitlet presenteras några grundläggande lönsamhetsmått som en investerare kan använda 

sig av för att beräkna lönsamheten av en fastighetsinvestering.  

2.4.1 Nettonuvärde 
Definitionen av nettonuvärde: “Investeringens nuvärde beräknas genom en summering av 

diskonterade betalningsöverskott och restvärde. Då grundinvesteringen subtraheras från 

nuvärdet erhålles investeringens resultat i form av ett kapitalvärde” (Greve, 2003 s. 124). 

Vid bedömning av en investering är den viktigaste uppgiften att uppskatta värdet av de 

framtida kassaflödena som kan erhållas under tiden fastigheten förvaltas. Det framtida värdet 

av kassaflödet blir till nuvärde med hjälp av diskonteringsräntan. Skillnaden mellan det 

diskonterade värdet av framtida inbetalningar och den initiala utbetalningen kallas “net 

present value”, nettonuvärde och kapitalvärde. Fortsättningsvis kommer detta benämnas 

nettonuvärde i denna uppsats men dessa tre uttryck betyder alltså samma sak. Både Greve 

(2003) och Kazimieras Zavadskas et al. (2004) har samma beskrivning av 

nettonuvärdemetoden som beskrivits ovan.   
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Vid positivt nettonuvärde kan investeringen genomföras eftersom intäkterna är högre än 

kostnaderna. Ju större nettonuvärdet är desto effektivare är investeringen. Eftersom 

avkastningskravet redan är inbyggt i modellen visar nettonuvärdet vad investeringen ger 

utöver avkastningskravet (Greve, 2003).  

Fördelarna med att beräkna nettonuvärde är att det visar investeringens effektivitet och att det 

är den enda metod som tar hänsyn till kapitalets alternativkostnad (Kazimieras Zavadskas et 

al., 2004). 

 

                  ∑(    
 

(   ) 
)         

 

 

     

 

  

G = Grundinvestering 

Bt = Betalningsöverskott år t 

R = Restvärde (år n) 

n = Ekonomisk livslängd 

r = Diskonteringsränta 

 

Figur 9. Nettonuvärde, Greve (2003). 

2.4.2 Internräntekalkyl 
Definitionen av internränta är ”den diskonteringsränta som ger ett kapitalvärde som är noll” 

(Greve, 2003, s. 124). Här använder Greve ordet kapitalvärde synonymt med nettonuvärde.  

För att kunna avgöra var en investerad krona ger högst avkastning är det lämpligt att beräkna 

ett räntabilitetsmått. Greve (2003) menar att detta är helt meningslöst ur en teoretisk 

utgångspunkt då alla investeringar med positivt nettonuvärde ska genomföras på grund av att 

de höjer företagets marknadsvärde. Dock är inte verkligheten så enkel utan det är många 

gånger mycket intressant att använda sig av räntabilitetsmått. 
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G = Grundinvestering 

Bt = Betalningsöverskott år t 

R = Restvärde (år n) 

n = Ekonomisk livslängd 

r = Diskonteringsränta 

 

Figur 10. Internräntekalkyl, Kazimieras Zavadskas et al., (2004). 

2.4.3 Payback-metoden 
Definitionen av payback-metoden är den tid som det tar för investeringen att betala sig själv.  

Detta är egentligen inte ett lönsamhetsmått menar Greve (2003). Greve (2003) menar då att 

payback-metoden visar investeringens likviditetsmässiga konsekvenser istället för att visa om 

investeringen är mer lönsam än en annan.  

Fördelen med payback-metoden är att den är enkel att använda och den är enkel att förstå. 

Nackdelen är att den inte ger en rättvis bild av investeringens lönsamhet då den inte behandlar 
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hela investeringens livslängd. En annan nackdel är att den inte tar hänsyn till 

diskonteringsränta.  

Formeln för payback-metoden är enligt Greve (2003)  

 

           
                   

                          
 

Figur 11. Payback-metoden, Greve (2003). 

2.5 Fastighetspaketering 
Paketering av fastigheter har blivit allt mer vanligt sedan lagen om att sälja aktier i ett 

dotterbolag skattefritt trädde i kraft år 2003. Tillsammans med inkomstskattelagen (SFS 

1999:1229), som innebär att aktiebolag kan överlåta eller sälja en fastighet till ett dotterbolag 

till underpris, genomförs cirka nittio procent av alla fastighetstransaktioner genom paketering 

(Blomqvist et al., 2012). Fastigheten blir således till aktier och sedan säljs hela dotterbolaget 

till en köpare.  

Ett exempel på processens tillvägagångssätt är att ett fastighetsbolag bestämmer sig för att 

sälja en fastighet ur deras bestånd. Fastighetsbolaget kan välja att sälja den direkt eller 

överföra den till ett redan befintligt eller nybildat dotterbolag. När detta är gjort säljs 

dotterbolaget i form av aktier och fastigheten byter ägare på grund av bolagsaffären istället för 

en fastighetstransaktion (Blomqvist et al., 2012). 

 

Enligt Blomqvist et al. (2012) kan det gynna såväl säljare som köpare att sälja en fastighet 

paketerad. Till största del är det positivt för säljaren. Då fastigheten säljs som aktier 

undkommer säljaren reavinstskatt då dessa inte är skattepliktiga. För köparen är möjligheten 

till lägre anskaffningskostnad då han “ärver” säljarens anskaffningsvärde och därmed en 

latens skatteskuld. Däremot kan köparen få lägre värdeminskningsavdrag än det skulle blivit 

om den hade köpts genom direkt avyttring. Kågerman och Lohmander (2004) menar att ett 

förvärv av en paketerad fastighet innebär en skattemässig nackdel för köparen. Den 

inkomstskatt som säljaren undslapp genom att sälja den paketerad får istället köparen betala 

genom ökade skattekostnader. 
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3.  Metod 
I metoden kommer uppsatsens val och tillvägagångssätt att redovisas samt vilka olika synsätt 

som tillämpades vid insamling av data. Intervjuguidens utformning kommer presenteras och 

val av respondenter. Detta görs för att läsaren ska förstå vårt arbetssätt genom hela 

uppsatsen.  

3.1 Tillvägagångssätt 
Inledningsvis uppmärksammades en kunskapslucka mellan teori och praktik om hur 

investeringsbedömningar går till. Genom att läsa på internet fann vi att detta är ett hett ämne 

där många olika aktörer, bland annat investerare, mäklare, förvaltare och säljare, är 

involverade i diskussioner kring fastighetsinvesteringar och dess bedömning. Att undersöka 

hur investeringsbedömningar går till vid en potentiell investering av en hyresfastighet känns 

aktuellt då fastighetsmarknaden är något som berör många.  

 

Efter att ha uppmärksammat denna kunskapslucka inom bedömningar av investeringar i 

fastigheter arbetades det fram ett syfte. Syftets avsikt är att förklara ändamålet med uppsatsen. 

Därefter påbörjades sökning inom ämnet för att få en grundligare och djupare förståelse för 

ämnet och problemet. Hur sökning av teori fortskred går att läsa under kapitel 1.6 

litteratursökning. 

När teorin var insamlad påbörjades utformning av intervjuunderlag. Hur intervjuunderlaget 

utformades och hur intervjuerna gick till väga går att läsa under kapitel 3.7 tillvägagångssätt 

för intervju. När intervjuerna var klara och empirin sammanställd analyserades teorin med 

empirin vilket ledde till ett resultat som avslutningsvis redovisas i en slutsats. 

3.2 Primärdata 
Primärdata samlades in genom besöksintervjuer på grund av att vi ansåg det ge oss mer 

information än att använda oss av observation eller frågeformulär. Primärdata är den data som 

samlas in för första gången, alltså data som fås direkt av informationskällan (Jacobsen, 2002). 

Besöksintervjuer ger undersökaren en möjlighet att själv avgöra om informationen som ges är 

tillförlitlig då han eller hon har varit på plats vid insamlandet (Jacobsen, 2002). 

3.3 Sekundärdata 
Sekundärdata som vi har använt oss av är artiklar, böcker och elektroniska källor. 

Sekundärdata är insamling av data som undersökaren inte samlar in direkt från källan 

(Jacobsen, 2002). Denna typ av data måste vi vara kritiska mot då vi inte själva har varit på 

plats vid insamlandet och inte kan avgöra tillförlitligheten på det sättet. Vi måste fråga oss 

vad data kommer ifrån och vem som har samlat in den.  

Jacobsen (2002) beskriver att det är bra att använda sig av både primärdata och sekundärdata 

då de kan kontrollera och ge stöd åt varandra. Detta kan styrka tillförlitligheten i uppsatsen.    

3.4 Urval 
Urval av respondenter styr vilken information undersökaren får fram (Jacobsen, 2002).  

För att få fram ett urval av respondenter ville vi först få en överblick över fastighetsbolagen i 

Helsingborg och Halmstad. Vi läste på om företagen och kontaktade de som vi tyckte var 

mest passande för vår undersökning. Först intervjuades Johan Zaunders, chefscontroller på 

Helsingborgshem och Roland Johansson, delägare i Kronosund Fastighets AB. Varför de 

företagen passade oss bäst berodde på deras engagemang i våra frågor och deras 

tillgänglighet. Vi anade att Helsingborgshem, som är ett allmännyttigt fastighetsbolag, skulle 

vara samarbetsvilliga och ha intresse av att förklara deras investeringsprocess för oss, vilket 

de hade. Kronosund Fastighets AB valdes på grund av att vi ville intervjua även ett privat, 

mindre bolag för att se hur deras process går till. Eftersom uppsatsen inte avgränsats till 
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storlek på företag tycker vi det var mest intressant om vi kunde få varierande storlekar, både 

stora och små, för att se om de arbetar på samma sätt.  

Kronosund Fastighets AB tipsade oss om Rikshem AB. Detta kallar Jacobsen (2002) för 

snöbollsmetoden. Enkelt förklarat är det när en respondent ger oss tips om vidare 

respondenter att intervjua. Vi ansåg att Rikshem AB kunde ge oss nyttig information och då 

de är ett av de största privata bolagen i Sverige ville vi gärna ha med dem eftersom vi ska 

undersöka olika stora bolag. Rikshem AB var positiva till vår undersökning. Vi fick träffa Ola 

Svensson, region Sverige Riks, som har god kunskap om investeringskalkyler och dess indata. 

  

För att få mer information och styrka hur privata, mindre fastighetsbolag arbetar vid potentiell 

fastighetsinvestering kontaktade vi Amasten Holding AB. Där träffade vi VD’n Thomas 

Melin och aktieägaren Johan Tungard. De har varit i branschen länge och har lång erfarenhet 

av fastighetsmarknaden. På Amasten Holding AB fick vi även kontakt med vice VD, David 

Dahlgren. De två intervjuerna kompletterar varandra då Dahlgren är väldigt intresserad och 

har god kunskap inom investeringskalkyler och Melin och Tungard känner till bolaget väl och 

vet hur arbetet går till vid en investeringsbedömning och en potentiell investering. 

Då vi nu intervjuat ett allmännyttigt fastighetsbolag och tre privata ansåg vi att vi ville 

kontakta ytterligare ett allmännyttigt fastighetsbolag. Vi kontaktade HFAB på samma grunder 

som Helsingborgshem, alltså att de är samarbetsvilliga och intresserade i att hjälpa till. På 

HFAB träffade vi Erik Johansson som har ansvar för ekonomi och finans och är mycket 

kunnig inom investeringsbedömning. 

 

För att frågorna skulle kunna besvaras på bästa sätt av samtliga respondenter bestämdes det 

möte med den person som var mest insatt i värdering- och kalkyleringsmetoder samt 

investeringsbedömning på respektive företag. Enligt Jacobsen (2002) är detta ett sätt att välja 

urval, dock kan det vara svårt att veta vem som är mest lämpad.  
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3.5 Operationalisering av centrala begrepp 
Operationaliseringen ligger till grund för intervjuguiden och ger både oss och läsaren en god 

inblick i empiriunderlaget. Operationalisering syftar till att göra de begrepp vi ska mäta mer 

konkreta (Jacobsen, 2002). 

 

Begrepp Förklaring Frågor 

Investeringsbedömning  

 

Investeringsbedömning 

syftar till den process en 

investerare följer vid 

potentiell investering av en 

fastighet. Ofta görs många 

bedömningar av investering 

men inte lika många leder till 

transaktion (Phyrr & Cooper, 

1989). 

Hur ser processen ut vid 

investeringsbedömning av en 

fastighet? Har ni någon 

särskild strategi? 

 

Ser den alltid likadan ut? 

 

Hur ofta blir det en 

transaktion efter en 

investeringsbedömning? 

 

Värderingsmetoder Värderingsmetoder syftar till 

att genom olika metoder få 

fram ett marknadsvärde som 

ska ge det mest sannolika 

priset vid en normal 

försäljning på en fri och 

öppen marknad (Lantmäteriet 

& Mäklarsamfundet). 

Använder ni er av några 

särskilda metoder vid 

värdering av ett objekt? 

 

Hur samlar ni in data och 

värderingsunderlaget? 

 

Hur går bedömningen till? 

 

 

Investeringskalkyler Investeringskalkyler bygger 

på investerarens individuella 

avkastningskrav och 

uppfattning om vilka 

investeringar som är 

gynnsamma. 

Använder ni er av någon 

kalkyl vid potentiell 

investering av en fastighet? 

 

Hur samlar ni in data till 

kalkylerna? 

 

Hur går bedömningen till? 

 

Fastighetspaketering 

 

Fastighetspaketering syftar 

till att ”paketera” fastigheter i 

bolag vilket, enligt svensk 

lag, är ett sätt att undkomma 

eventuell vinstskatt vid 

försäljning. Köparen 

undviker stämpelskatten 

(Blomqvist et al., 2012) 

Påverkar det Ert beslut om 

fastigheten säljs paketerad? 

 

Om ja, på vilket sätt? 

 

 

Figur 12. Operationalisering av centrala begrepp, egen tolkning. 
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3.6 Utformning av intervjuguide 
Utifrån våra rubriker i referensramen skapade vi rubriker i intervjuunderlaget som behandlar 

delarna i referensramen. Delarna är investeringsbedömning, värderingsmetoder, 

investeringskalkyler samt fastighetspaketering. Intervjuunderlaget är i samma ordning som de 

kapitel som finns i referensramen. Detta ger en god struktur och svaren blir lätta att följa. Vi 

valde dock i intervjuunderlaget att inte behandla indata som ett eget kapitel utan delade in 

indata under värderingsmetoder och investeringskalkyler. Eftersom frågorna är relativt öppna 

har vi stödord till oss själva ifall respondenten inte kommer in på rätt spår, en så kallad 

intervjuhandledning (Jacobsen, 2002). Intervjuhandledningen innehåller vilka ämnen vi ska 

beröra och används enbart om respondenten inte behandlar dessa ämnen. 

3.7 Tillvägagångssätt för intervju 
Vi valde att genomföra besöksintervjuer på grund av att det skapar närhet till respondenten 

och kan bidrar till ett djup i diskussionen. Enligt Jacobsen (2002) är val av plats en viktig 

parameter för att den påverkar innehållet i intervjun. Det är viktigt att hitta en plats där 

respondenten trivs och känner sig trygg och där det inte finns några störningsmoment 

(Jacobsen, 2002). Därför valde vi att hålla intervjuerna på respondenternas arbetsplatser 

eftersom det är en trygg plats för respondenten.  

 

Intervjuerna som har genomförts med respondenterna har varit öppna och individuella. Vid 

kvalitativa undersökningar är detta troligen den vanligaste metoden (Jacobsen, 2002). Öppna 

frågor lämpar sig bäst när relativt få enheter undersöks på grund av att det är tidskrävande då 

möte ska avtalas, plats ska bestämmas och undersökaren ska förflytta sig mellan olika platser 

(Jacobsen, 2002). Vi får också ut mycket information då frågorna inte är specificerade. Dock 

är det tidskrävande att sammanställa respondenternas svar. Eftersom intervjuerna byggts på 

öppna frågor blev det en dialog mellan undersökare och respondent där frågorna mer eller 

mindre fördjupades beroende på svar och följdfrågor. För att inte komma helt på sidospår 

hade vi en plan som vi ledde respondenterna in på.  

 

Innan intervjuerna började förklarades syftet med intervjun, uppsatsen och begrepp beskrevs 

för att göra det lättare för respondenten att svara på frågorna. Patel & Davidsson (2011) anser 

det viktigt att förklara intervjuns syfte och respondentens bidrag till uppsatsen. Respondenten 

vet då vad som efterfrågas och valitditeten ökar.  

Respondenterna tillfrågades om det var okej att intervjun spelades in. Detta för att det är 

lättare att ha ögonkontakt och föra ett flytande samtal då vi inte behövde anteckna allt utan 

koncentrera oss på respondenten. Jacobsen (2002) anser att för ett bra samtal krävs det 

ögonkontakt, något som är svårt ifall allt måste antecknas. Dessutom kan vi få med 

ordagranna citat vilket gör uppsatsen mer levande och ger den extra tyngd (Jacobsen, 2002). 

Dock kan det upplevas negativt för respondenten att bli inspelad och svaren kan bli mer stela 

men fördelarna överväger nackdelarna anser vi. Vi valde även att anteckna en del under 

intervjun för att betona det vi ansåg vara viktigt och för att det skulle bli lättare att 

sammanställa intervjun i efterhand.  

3.8 Validitet 
En empiri kräver två saker; den ska vara giltig och relevant. Detta innebär att vi faktiskt mäter 

det vi tror oss mäta och att det är relevant för studien (Jacobsen, 2002). Vi har med kritiska 

ögon gått igenom empirin vi fick fram och anser den vara valid eftersom vi fått intervjua de 

som har god kunskap om företaget och ämnet. Jacobsen (2002) beskriver att det är viktigt att 

kritiskt granska sitt urval av respondenter och ställa sig frågan om rätt personer har 

intervjuats. De frågetecken som har uppkommit efter genomläsning av empiri har rätats ut då 
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vi återigen kontaktat respondenten och fått en förklaring. Därför anser vi att slutsatserna vi 

dragit från vår insamlade empiri är riktig. Detta kallar Jacobsen (2002) för intern giltighet 

vilket tyder på att validiteten är god.  

3.9 Reliabilitet 
En empiri kräver även att den är tillförlitlig och trovärdig. Med andra ord kallas det att den är 

reliabel, att den går att lita på (Jacobsen, 2002). I vår undersökning av investeringsbedömning 

vid potentiell investering och vilka metoder och kalkyler som används anser vi att vi hade fått 

samma svar om vi kom tillbaka några månader senare och ställde samma frågor igen. Det 

beror på att processen inte förändras avsevärt utan är liknande över tiden. 

Jacobsen (2002) förklarar att det går att undersöka om undersökningen är reliabel genom att 

ställa frågan om vi hade fått samma svar ifall vi undersökte samma sak en gång till. Är svaret 

ja på denna fråga har undersökningen hög tillförlitlighet. 

3.10 Metod för analys 
För att få en tydlig struktur genom hela arbetet bygger analysen på de rubriker i referensramen 

och som även återfinns i empirin. Den enda skillnaden från referensramen är rubriken indata 

till värderingsmetoder och investeringskalkyler som inte återfinns i varken empirikapitlet eller 

i analyskapitlet. Det kapitlet ligger istället uppdelat under värderingsmetodrubriken och 

investeringskalkyleringsrubriken i analysen, vilket beror på att vi ansåg det vara mer 

förståeligt för läsaren ifall indata är samlad under den metod den tillhör. Analysens rubriker är 

således investeringsbedömning vid fastighetsinvestering, värderingsmetoder, 

investeringskalkyler och fastighetspaketering. Under varje rubrik analyseras respondenternas 

svar med teori. Jacobsen (2002) skriver att syftet med analysen är att koppla samman den 

teoretiska referensramen med den insamlade empirin. Detta görs för att se likheter och 

skillnader mellan teori och verklighet. 

3.11 Källkritik 
Det är viktigt att kritiskt granska informationen och uppgifterna som samlats in (Jacobsen, 

2002). Uppgiftslämnarens kunskap inom det aktuella ämnet behöver bedömas. I vårt fall har 

vårt urval av respondenter varit de högst uppsatta på företaget eller de som varit mest lämpade 

att svara på våra frågor kring investeringsbedömning. Flera av våra respondenter har gett 

exempel på händelser de själva har varit med om vilket, menar Jacobsen (2002) ger mer 

närhet till källan och på så vis mer tilltro. Gällande litteraturen som används i uppsatsen är 

även den kritiskt granskad. För att informationen ska bekräfta varandra har vi använt oss av 

flera källor oberoende av varandra. Jacobsen (2002) beskriver att information från flera källor 

oberoende av varandra bidrar till en giltighet för undersökningen. 
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4. Empiri 
Kapitlet inleds med en presentation av de respondenter som har intervjuats samt en kort 

presentation av respektive företag. Kapitlets rubriker är motsvarande rubrikerna i 

teorikapitlet med den skillnaden att indatakapitlet är uppdelat och lagt under 

värderingsmetoder och investeringskalkyler. 

4.1 Presentation av respondenterna 

4.1.1 Helsingborgshem 
Respondent: Johan Zaunders, chefscontroller på Helsingborgshem. Zaunders har arbetat på 

Helsingborgshem sedan cirka ett år tillbaka. 
Helsingborgshem är ett allmännyttigt fastighetsbolag som bildades i augusti 1946. 

Helsingborgshem ägs av Helsingborgs stad och deras fastighetsbestånd består idag av 11700 

lägenheter och 883 lokaler som är belägna i Helsingborg och i närområdena av Helsingborg. 

Helsingborgshem har 200 anställda. 

4.1.2 Kronosund Fastighets AB 
Respondent: Roland Johansson, ägare och företagsledare med ansvar för ekonomiska frågor. 
Kronosund är ett privatägt bolag som grundades 1992 av Roland Johansson och Michael 

Zetterman. Johansson är ansvarig för de ekonomiska frågorna och Zetterman för den tekniska 

delen. Bolaget har sitt fastighetsbestånd utspritt i Helsingborg och Nordvästra Skåne, nu finns 

ca 90 % av fastigheterna i Helsingborg. Kronosund består av 11 bolag med 18 

fastighetsbeteckningar. Deras mål är att kunna nå alla fastigheter inom 45 minuter. 

4.1.3 Amasten Holding AB 
Respondenter: Thomas Melin, VD I bolaget. Johan Tungard, aktieägare.  
Amasten är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Helsingborg som äger hyresfastigheter med 

i huvudsak bostäder samt till viss del även lokaler och kontor. Bolagets ledord är bra 

bemötande, kunskap och engagemang. Amasten äger i dagsläget 17 fastigheter i Helsingborg, 

Landskrona, Karlshamn, Osby och Sollefteå med ett redovisat marknadsvärde på omkring 350 

mkr. 

4.1.4 Amasten Holding AB 
Respondent: David Dahlgren, vice VD med ansvar för kapitalanskaffning, transaktioner och 

affärsutveckling. Se ovan för information om bolaget. 

4.1.5 Halmstad Fastighets AB 
Respondent: Erik Johansson, administrativ chef. Har ansvar för ekonomi och finans. 
HFAB grundades 1942 och är ett allmännyttigt fastighetsbolag. De är den största och 

marknadsledande aktören på Halmstads fastighetsmarknad med ett fastighetsbestånd på 9800 

hyresrätter och 300 lokaler samt en mängd garage- och fordonsplatser. Fastigheterna är 

belägna inom Halmstad kommuns gränser. HFAB har cirka 100 anställda. 

4.1.6 Rikshem AB 
Respondent: Ola Svensson, regionchef Sverige Riks. Där ingår Helsingborg, Halmstad, 

Göteborg, Ale, Nyköping, Norrköping och Kalmar. Svenssons roll är att leverera driftnetto 

enligt budget. 

Rikshem är ett av Sveriges största privata bostadsbolag. De erbjuder bostäder och 

samhällsfastigheter i större delen av Sverige. Rikshem har ca 19 500 bostäder om sammanlagt 

1 500 000 kvm till ett värde av drygt 20 miljarder kronor. Deras mål är att under de närmaste 

åren växa och äga och förvalta fastigheter till ett värde av ca 25 miljarder kronor. Rikshem 

ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. 
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4.2 Investeringsbedömning vid fastighetsinvestering 
Helsingborgshem:  
När Zaunders beskriver Helsingborgshems investeringsbedömning verkar det vara en relativt 

enkel strategi de jobbar efter. Zaunders förklarar att i grund och botten är det resultatet i 

kalkylen som avgör. Är det ett positivt nettonuvärde görs en investering, är det inte det avböjs 

investeringen. 

 

För att förstå hur en bedömning går till på Helsingborgshem och vem det är som bedömer 

förklarar Zaunders hur bolagets organisation är uppbyggd. Vd:n har till viss nivå 

beslutanderätt och är det över den nivån är det styrelsen som beslutar. Styrelsen består av 

politiker som är förtroendevalda och på så sätt är det staden som tar besluten. 

Vid frågan om hur ofta det blir en transaktion efter en investeringsbedömning säger Zaunders 

att ett förslag som kommit upp i styrelsen godkänns i stort sett alltid. Anledningen till detta är 

att inga förslag går upp till styrelsen om förslaget inte granskats ordentligt innan. 

Granskningens avsikt är att se om förslagen ser rimliga och korrekta ut. Zaunders förklarar att 

Helsingborgshem ser tidigt om kalkylen inte går ihop ”vi har tröskat igenom, ser vi att den här 

kalkylen inte går igenom då drar man i stoppen redan innan den går till styrelsen”. Han säger 

att det är flytande hur ofta det blir en transaktion efter bedömning, men kommer det så långt 

som till styrelsen godkänns det allt som oftast eftersom det då har gått igenom en lång process 

av finslipning.  

 

Zaunders upplever marknaden som skev då en köpare inte har kunskap om det verkliga priset. 

“Normalt sett underprissätter en köpare underhållsbehovet så man får bättre betalt än vad det 

verkligen är”. 

 

Kronosund Fastighets AB: 
R. Johansson förklarar att deras investeringsbedömning grundar sig i direktavkastningen. Han 

förklarar att Kronosund inte gör en investering om direktavkastningen är lägre än 4 %. Det är 

en gräns de håller hårt på och även om andra aktörer kalkylerar avkastningen högre förlitar sig 

Kronosund på deras egna kalkyler. En annan strategi de har vid bedömning av investeringar är 

att de undviker stora fastigheter med stora lägenheter. R. Johansson menar att det är svårt att 

räkna hem en vinst på hyresrätter där hyran är på 15 000 kr eller högre, hyresgästerna står inte 

direkt i kö för lägenheter i denna prisklass. 

 

En faktor som R. Johansson anser vara viktig är bedömning av fastighetens potential och 

investeringsmöjligheter. R. Johansson menar att detta väger tungt vid en potentiell 

investering. Kronosund räknar in flera faktorer vid en potentiell investering, bland annat 

energieffektivisering och ombyggnader som leder till standardhöjning och på så vis 

hyresökningar. Varför fastighetens potential är viktigt motiverar R. Johansson med att deras 

inkomster kommer från att effektivisera lägenheterna och höja standarden. Denna strategi 

grundas i att de köper fastigheter för att förvalta och behålla länge. Det är väldigt sällan de 

säljer en fastighet, det har endast skett någon enstaka gång sedan bolaget grundades. 

 

Hur ofta det blir en transaktion efter en investeringsbedömning förklarar R. Johansson är 

väldigt sällan. På 90-talet var det oftare och då blev det en transaktion vid ungefär 20 % av 

bedömningarna men nu blir det en transaktion vid ungefär 1-5 % av bedömningarna. Varje år 

gör Kronosund mellan 5-10 investeringsbedömningar och en affär görs max vartannat år. 
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Amasten Holding AB – Tungard och Melin 
Enligt Tungard är Amastens strategi för investeringsbedömning baserad på deras långa 

erfarenhet och kunskap inom branschen. Tungard beskriver branschen som relativt liten och 

kontakten med andra fastighetsbolag som god. Han menar att de känner till hur marknaden ser 

ut och att det är lätt att skapa sig ett nätverk. De får både samtal och besök av exempelvis 

säljare som vill berätta vad de har att erbjuda. ”Vi har ett hum om vad som försiggår på orten” 

förklarar Tungard. 

 

Vidare angående typen av objekt menar Melin och Tungard att de har sänkt ribban sedan de 

började. Nu tittar Melin och Tungard mer på mindre attraktiva objekt med högre risk och 

därmed högre avkastningskrav än tidigare. Tungard fortsätter med att objekten i Helsingborg 

ökar i värde men inte har särskilt bra resultat på sista raden. Det vill säga de har svagare 

direktavkastning. Däremot är det annorlunda på en svagare ort som Perstorp där 

värdeökningen är betydligt mindre men direktavkastningen kan vara upp emot 10 %.  

 

Strategin har tidigare varit att ha bostadsrättsobjekt och under senare tid har Tungard och 

Melin övergått mer till hyresbostadsfastigheter för att få en bättre mix i portföljen.  

Tidigare om åren gjorde Amasten många bedömningar och samlade in mycket information 

men nu ser de ganska snabbt om de ska ge sig på att göra en bedömning eller släppa det med 

en gång. Idag är det också mer arbete vid investeringsbedömning vilket medför att Amasten 

gör färre bedömningar men när de väl ger sig in i en bedömning är det större chans att 

investeringen genomförs. Förr var det cirka en av tio som blev transaktion medan det numera 

ligger på cirka en av tre enligt Tungard.  

En påverkande faktor till att de blir intresserade av en viss fastighet är bra avkastning och att 

det finns potential att utveckla fastigheten säger Melin. 

 

Amasten Holding AB – Dahlgren: 

Dahlgren beskriver att Amasten hittar flera olika faktorer som påverkar värdet på fastigheten 

utöver de hårda delarna i kalkylen. Dessa är bland annat: ”vilken del av staden ligger 

fastigheten, hur fastigheten ser ut, upplever jag att den ligger i ett bostadsområde som är 

mindre attraktivt, ska jag ha ett större avkastningskrav, risk för skadegörelse, högre 

omflyttning på hyresgäster”. 

 

Läget, menar Dahlgren, har stor påverkan på bedömningen och det finns flera olika faktorer 

att ta hänsyn till. Bedömningen påverkas om fastigheten ligger nära till den allmänna 

kommunikationen, om det finns belysning fram till fastigheten eller om det kan anses som 

otryggt i närheten av fastigheten. Dahlgren åker personligen ut och tittar på fastigheten för att 

göra denna bedömning. 

 

Halmstad Fastighets AB: 

Vid en bedömning av investering är direktavkastningskravet avgörande. E. Johansson berättar 

att den senaste tiden har HFAB gjort bedömningar där direktavkastningen beräknats som för 

låg för att HFAB ska investera. I dessa fall har direktavkastningen varit nere på 3,5 %. E. 

Johansson anser att i centrum är kravet minst 4 %. Direktavkastningskravet höjs ju längre från 

centrum fastigheten ligger. 

 

E. Johansson har svårt att sätta en siffra på hur många investeringsbedömningar som 

resulterar i en investering. E. Johansson menar att HFAB har varit väldigt aktiva den senaste 

tiden och investerat i nästan nio av tio fastigheter de har bedömt. Däremot tror E. Johansson 
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att endast en av tio kommer att leda till investering framöver. En anledning till detta är att 

priserna för tillfället är höga.  

 

Rikshem AB: 

Svensson beskriver Rikshems förarbete inför köp av fastighet som “en snabbanalys av hur det 

ser ut rent allmänt”. Här tittar Rikshem på om det är ett bra förvaltningsobjekt, vilket område 

fastigheten ligger i och rent spontant vad de tycker om fastigheten. Vad Rikshem tror om 

framtiden spelar också roll. Vidare efter detta tar affärsutvecklingsavdelningen över. De flesta 

kalkyler görs av affärsutvecklingsavdelningen som är en central del av organisationen i 

Rikshem.  

Vid investering i befintlig fastighet är det oftast förvaltaren för respektive fastighet som 

kommer upp med idén om att utveckla fastigheten. I ett sådant fall får förvaltaren försöka 

bevisa för sin chef att investeringen är ett bra alternativ att lägga pengar på. Här menar 

Svensson att det inte finns någon konkret strategi men att Rikshem hela tiden letar efter goda 

affärer. Exempel på goda affärer är energibesparingar eller att uppgradera lägenheterna för att 

kunna ta ut en högre hyra. Detta är ett rullande arbete som pågår ständigt. Rent praktiskt går 

händelseförloppet till enligt följande: 

 

1. Förvaltaren lämnar investeringskalkylen som förslag till sin fastighetschef. 

2. Fastighetschefen tittar närmare på kalkylen och gör sin bedömning. Om det 

ser positivt ut lämnar han i sin tur över detta till affärsutvecklingsavdelningen. 

3. Projektet får ett projektnummer och sedan kommer en faktura.  

 

Om Svensson får gissa grovt tror han att Rikshem tittar på en fastighet varannan dag som är 

möjligt fastighetsköp. På frågan om hur många investeringar som genomförs av de som 

Rikshem tittar på är svaret grovt uppskattat 50 %. Det vill säga varannan affär går igenom. 

Detta tycker Svensson är relativt många affärer som inte går igenom.  

4.3 Värderingsmetoder och dess indata 
Helsingborgshem: 

Zaunders förklarar att Helsingborgshem delar upp värderingen mellan marknadsvärde och 

individuellt avkastningsvärde. Helsingborgshem gör en intern värdering där det individuella 

värdet redovisas. Detta värde baseras på Helsingborgshems uppskattning av driftnetto och 

detta görs sedan om till ett värde för fastigheten. 

 

För att få fram ett marknadsvärde för fastigheten använder sig Helsingborgshem av 

schabloniserad indata som hämtas från Datscha som är ett verktyg som används vid 

fastighetsvärdering. Datscha visar vad underhållet borde kosta på en viss fastighet. Alltså vad 

marknaden skulle värdera fastigheten till. Zaunders är tydlig med att förklara att det skiljer sig 

mellan värdet som Datscha får fram och deras interna värden då det interna värdet bygger på 

verkliga kostnader. 

I vissa fall tar Helsingborgshem in en extern värderingsman för att få fram en 

direktavkastning. Vid nyproduktion kan detta vara lämpligt då de vill se om Datscha ger 

samma direktavkastning som deras interna värdering. Zaunders förklarar att 

värderingsprogrammen inte tar fram exakta värden. Därför kan det vara bra att ta hjälp av ett 

företag som kan, på plats, värdera den specifika fastigheten mer noggrant. 

”Hur ser närområdet ut, ser fastigheten attraktivare eller bättre eller sämre ut?” 

 

Zaunders berättar att Datschas schabloniserade indata bland annat baseras på historiska 

transaktioner, det vill säga ortsprismetoden. Värderingsprogrammet uppdateras allteftersom 
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fastigheter säljs i området. Ett exempel på att Datscha påverkas av försäljningar är att 

Helsingborgshem avyttrade ett större parti fastigheter söder om centrum som 

Helsingborgshem fick ganska bra betalt för. Detta kommer göra att direktavkastningskravet i 

närområdet med viss fördröjning ger utslag i Datscha. 

 

Kronosund Fastighets AB: 

R. Johansson förklarar att eftersom de är två personer som jobbar med både marknaden och 

investeringar är det svårt att sära på de två delarna. Enligt R. Johansson går 

värderingsmetoderna och investeringskalkylerna hand i hand med varandra. Detta tror han 

beror på att de är ett litet företag. 

 

Enligt R. Johansson tittar Kronosund alltid på nyproduktionskostnaden per kvadratmeter 

inklusive mark för att få en indikation om var priset kan ligga. ”Det är alltid en jämförelse om 

var du befinner dig mot nybyggnadskostnaden för ett hus, den parametern har vi alltid med 

om man ska göra investeringar”. Det viktiga är att investeringskostnaden inte hamnar över 

nyproduktionskostnaden.  

Dessa uppgifter kommer från egen erfarenhet och till viss del kontakt med byggare enligt R.  

Johansson. R. Johansson och hans partner Zetterman vet ungefär vad det kostar att producera 

ett hus idag och vad markpriset ligger på.  

 

När Kronosund tittar på fastigheter för potentiellt köp tar R. Johansson hänsyn till mäklarens 

uppgifter som dock bara är en vägledning. R. Johansson är tydlig med att Kronosund 

använder sina egna siffror för att kunna göra en seriös bedömning av värdet. 

 

Amasten Holding AB – Tungard och Melin 
Melin berättar att det vanligaste arbetssättet för att bedöma ett marknadsvärde är 

kassaflödesmetoden. För att kunna göra detta tittar Amasten först på fastigheten för att se om 

den är i normal standard. För att beräkna kassaflödet använder sig Amasten av schabloner för 

respektive intäkts-/kostnadspost och dessa justeras i den mån det behövs. Detta skapar ett 

driftnetto och driftnettot i förhållande till avkastningskravet ger värdet. Melin är noggrann 

med att poängtera att avkastningskravet skiljer sig från ort till ort.  
 

Tungard menar att avkastningskravet ligger på 4 % till knappt 6 % i Helsingborg som 

Amasten själva räknar fram. I Perstorp är det istället upp mot 8-10 %. När Tungard och Melin 

tar fram dessa siffror använder de sig inte av några avancerade instrument utan istället bygger 

det på egen kunskap och lång gedigen erfarenhet i branschen. Melin tillägger att 

hyreshöjningspotential kan vara en bra hävstång när investerare tittar på fastighetsinvestering. 

Vidare tillägger Melin att det är viktigt att ha kvadratmeterpriset i baktanke för att få en 

fingervisning.  
 

Amasten Holding AB – Dahlgren: 
Dahlgren beskriver att det finns flera olika värderingsmetoder att använda sig av. En av dessa 

är ortsprismetoden som dock är föråldrad enligt Dahlgren. Anledningen till detta är att 

ortsprismetoden inte tar hänsyn till alla faktorer. Exempel som Dahlgren snabbt räknar upp är 

pris/m², driftnetto, kvalitet på fastighet och avkastningskrav. Den mest förhärskande 

värderingsmetoden är kassaflödesvärderingen.  Dahlgren ser ortsprismetoden mer som en del 

i datainsamlingen. 
 

Dahlgren är tydlig när han berättar att en ackrediterad värderingsman inte behöver ha samma 

uppfattning om värdet som Dahlgren själv har när Dahlgren gör en värdering för samma 
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fastighet som värderingsmannen. Dahlgrens syfte med att värdera en fastighet inför 

investering är egentligen inte att få fram ett marknadsvärde idag. Istället är det dels att få fram 

ett marknadsvärde den dagen han ska sälja och dels att få fram vad han är beredd att betala för 

fastigheten idag. Vad Dahlgren kan sälja fastigheten för i framtiden påverkar givetvis vad han 

är beredd att betala för den idag. Detta oberoende av om han har en ambition att sälja den i 

framtiden eller inte. 
 

Angående Datscha säger Dahlgren att programmet tenderar att undervärdera fastigheterna 

ganska ordentligt. Det är ofta hyresintäktssidan som är svag i Datscha. ”Jag har gjort 

testkörningar i Datscha och använt deras värderingsmodul och där har jag fått avvikelse på 

upp mot 40 % i värde”. Dahlgren säger att nackdelen med att använda sig av 

värderingsprogram är att användaren inte vet varför programmet spottar ut ett visst värde. Ju 

bättre användaren kan följa vad som händer i modellen desto bättre är det. 
 

En väldigt viktig faktor som påverkar fastighetens värde enligt Dahlgren är avkastningskravet. 

Om två värderingsmän värderar allt annat än avkastningskravet lika får avkastningskravet 

väldigt stor påverkan på fastighetens värde. Detta visar vi här med ett enkelt räkneexempel 

som Dahlgren beskrev muntligt under intervjun. Direktavkastningen är inte samma som från 

intervjun. 

 

 Fastighet A Fastighet B 

Driftnetto 100 000 kr 100 000 kr 

Direktavkastning 3,00 % 6,00 % 

Fastighetens värde 3 333 333 kr 1 666 667 kr 

Figur 13. Matris för beräkning av direktavkastningens påverkan på priset enligt Dahlgren.  

Som vi ser har avkastningskravet direkt proportionerlig påverkan på fastighetens värde. 
 
Halmstad Fastighets AB: 
E. Johansson förklarar att varje år inför årsbokslutet går HFAB igenom alla deras befintliga 

fastigheter och gör en värdering av dem för att få fram marknadsvärdet. Detta görs för att 

kunna försvara deras bokförda värden i redovisningen. HFAB använder sig av 

värderingsverktyget Datscha.  

I Datscha finns det två olika direktavkastningskrav; ett som Forum Fastighetsekonomi AB 

tagit fram och ett som Newsec tagit fram. Både Forum Fastighetsekonomi AB och Newsec är 

bolag som erbjuder fastighetsvärdering. HFAB använder sig av Forums direktavkastning på 

grund av att HFAB anser att den är mer passande på mindre orter än vad Newsecs 

direktavkastning är. E. Johansson menar att Forum känner till Halmstad väl då de flera gånger 

har varit på besök och fått träffa HFAB och de då har visat Forum runt i Halmstad.  

 

Metoden Forum använder sig av är en nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden för att få 

fram ett marknadsvärde. Marknadsvärdet jämförs med produktionskostnaden. Är 

marknadsvärdet högre än produktionskostnaden är det läge att investera. Även om 

marknadsvärdet är lägre kan det ändå vara värt att investera på grund av politiska skäl eller 

tron på att marknadsvärdet kommer att öka. 
 
E. Johansson upplever Datscha som tillförlitligt men HFAB låter ändå en extern 

värderingsman värdera fastighetsbeståndet för att säkerställa att de ligger rätt i 

marknadsvärdet. Det är Forum Fastighetsekonomi AB som HFAB tar in som externt 
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värderingsföretag. HFAB använder sig av försiktighetsprincipen på grund av att de inte vill 

driva upp värdet. Rent konkret använder de sig av Datscha som delar in direktavkastningen i 

låg, normal och hög i varje geografiskt område. HFAB väljer normal medan en extern 

värderingsman kan använda sig av en annan direktavkastning i samma område då de anser att 

det är mer sanningsenligt. 

 
Vid en bedömning av direktavkastning är det många faktorer som påverkar. Bland annat är 

det hur fastigheten ser ut och vilken storlek det är. Även läget är av betydelse. Ettor och tvåor 

mitt i centrum kan bidra till lägre direktavkastningskrav då sådana objekt är eftertraktade, 

avslutar E. Johansson. 

 
Rikshem AB 
Svensson förklarar att värderingen sker hos affärsutvecklingsavdelningen som sitter i 

Stockholm och det sker med värderingsverktyget Datscha. Här använder de sig av 

ortsprismetoden. Svensson beskriver att den lokala avdelningen Sverige Riks också använder 

Datscha när de tittar på fastigheter inför potentiell investering men istället för värdering 

används Datscha som informationsbas. I detta skede försöker Rikshem att få en uppfattning 

om bland annat kostnadssidan, antal lägenheter och hur kvarteret ser ut. Svensson tycker att 

Datscha är bra för att det går att få fram mycket information.  

 
Vidare angående indata berättar Svensson att schablonerna justeras till viss del om 

utgångsåret inte är representativt. Exempel på detta är då fjärrvärmekostnaderna är höga på 

grund av låg medeltemperatur. Ofta får köparen historik på cirka fem år att basera 

kostnaderna på menar Svensson.  

Angående intäktssidan, får Rikshem statistik från föregående år och gör en viss justering för 

eventuella hyreshöjningar. Svensson menar att omflyttningsstatistik och betalningsvilja oftast 

inte spelar någon roll i investeringsprocessen. Däremot gör Rikshem en budget för eventuell 

vakans som baseras på säljarens information. Viss egen bedömning kan även läggas på 

säljarens information.  

4.4 Investeringskalkyler och dess indata 
Helsingborgshem: 

Zaunders beskriver att Helsingborgshem gör en individuell värdering med hjälp av en 

investeringskalkyl av den fastighet som ska värderas. 

På Helsingborgshem sitter det byggnadsingenjörer på byggnadsavdelningen som bland annat 

har i uppgift att ta fram underlag till investeringskalkylerna. Byggnadsingenjörerna tar då 

fram siffror genom egen erfarenhet samt stämmer av med externa leverantörer och får 

indikativa priser på kalkylens olika poster. Kostnaderna används sedan för att få fram en 

totalkostnad för den potentiella investeringen. Zaunders berättar att underhåll adderat med 

nyinvestering är total produktionskostnad. Den viktiga skillnaden är vilket som träffar 

resultaträkningen och vilket som träffar balansräkningen. Uppdelningen mellan underhåll och 

investering gör byggnadsingenjörerna. 

 

Investeringskalkylen baseras på en nuvärdesberäkning och den diskonteringsränta som 

används är baserad på ett avkastningskrav som Helsingborgshem har från Helsingborgs stad. 

Avkastningskravet är för tillfället 6 % men kommer att omarbetas efter valet och då, beroende 

på hur politikerna vill styra Helsingborgshem, kommer avkastningskravet att ändras. Enligt 

Zaunders har diskonteringsräntan legat fast oberoende av vilken fastighet som värderas. För 

vidare arbete vill Zaunders ändra diskonteringsräntan så den anpassas till risken som är 

kopplad till fastigheten. Detta stämmer enligt honom överens med Datschas olika 
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schabloniserade avkastningskrav för olika områden. I centrum är vanligtvis avkastningskravet 

lägre än i kransområdena då det är lättare att hyra ut i centrum än i kransområdena. I exemplet 

som Zaunders visar på datorskärmen är den schabloniserade diskonteringsräntan 7,4 % och 

här väljer Helsingborgshem att använda en diskonteringsränta som är lite lägre, 6 %. 

 

Angående restvärdet beskriver Zaunders att deras restvärde består av en evighetskapitalisering 

år elva. Detta menar Zaunders är samma effekt som att räkna med en försäljning år elva. 

Viktigt att poängtera är att Helsingborgshem inte räknar med att det blir en försäljning år elva 

utan att de förvaltar fastigheten längre än så. 

 

Från år noll till och med år tio finns en budgetkalkyl med intäkter minus kostnader. Dessa är 

baserade på den information som Helsingborgshem själva producerar det vill säga personalens 

erfarenhet, historisk data och uppskattning av framtida kostnader. 

Helsingborgshem använder sig av flera olika investeringskalkyler men alla utgår ifrån ovan 

beskrivna nuvärdesberäkning. Undantaget är payback-metoden som Helsingborgshem 

använder vid enkla projekt.   

 

Kronosund Fastighets AB: 

R. Johansson beskriver att Kronosund inte skiljer på marknadsvärdering och individuell 

investeringskalkylering vid investeringsarbetet. Dessa två delar menar R. Johansson går ihop. 

Det som Kronosund arbetar med idag och alltid har arbetat med är en avkastningsmetod i 

form av en kassaflödesanalys. Det kallar R. Johansson även direktavkastningsmetod. Det 

svåra med att göra en kalkyl med direktavkastningsmetoden är framförallt att förutspå ränta 

och inflation menar R. Johansson. 

 

När Kronosund tittar på nya objekt får de den aktuella direktavkastningen av mäklaren eller 

säljaren. I detta skede tittar Kronosund på förädlingsmöjligheterna. Här berättar R. Johansson 

att det ofta finns många smådetaljer att göra i en kalkyl för att förbättra den. ”Vi återinvesterar 

nästan alla våra vinster i de fastigheter som vi har. Vi tittar inte bara på direktavkastning utan 

vi tittar framförallt på förädlingspotentialen”. R. Johansson berättar att värdet byggs upp 

successivt. Ett exempel för att minska skötselarbetet är att dra ner på buskar, rabatter och 

ogräs genom att lägga marktäckare i form av asfalt. Även energibesparingsåtgärder är en 

parameter de tar i beaktande. 

 

På intäktssidan menar R. Johansson att det är viktigt att se över hyreskontrakten om det finns 

lokaler i fastigheten. ”Vad är det för hyresgäst, vad är det för kontraktslängder, vad är det för 

ytor?”. R. Johansson berättar att Kronosund gör en liknande analys för hyreskontrakten för 

bostadshyresgäster men att detta inte är lika nödvändigt då Helsingborgsregionen fungerar 

förhållandevis bra. R. Johansson säger att vid hyreslägenheter är det viktigaste vakans och 

omflyttning. R. Johansson varnar för ökande hyresförluster i framtiden. Det är inte många 

fastighetsbolag som budgeterar för hyresförluster som uppkommer på grund av att en 

hyresgäst inte kan betala hyran eller vakanser som uppkommer vid tomma lägenheter. 

Kronosund budgeterar dock detta men R. Johansson anser att det kan vara svårt att göra en 

bedömning av hyresgästerna i huset och deras betalningsförmåga. ”Då pratar vi 

fingertoppskänsla för orten, området och gatan”. Detta kan påverka investeringsbeslutet på 

grund av att det kan påverka direktavkastningen negativt.  

 

En annan viktig del angående uthyrningsgraden är att det börjar bli svårt att hyra ut lägenheter 

som är stora och dyra. Enligt R. Johansson börjar det bli svårt med månadshyra över 15 000 

kr och storlekar på över 120-130 m². Detta är viktigt att ta med i kalkylen. 
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Kronosund tar hänsyn till väldigt många parametrar när de bedömer en fastighet. En 

parameter är läget där direktavkastningskrav på 4 % ofta inte tillåter köp i  

A+-läge. Detta resulterar i att bolaget i huvudsak hamnar i B-läge. 

 

Amasten Holding AB – Tungard och Melin: 

Melin och Tungard beskriver att i deras investeringskalkyler tar de med hur standarden är i 

fastigheten, vilka möjligheter som finns och vilka värdehöjande åtgärder som går att göra. 

Exempel på detta är att inreda vind eller källare för att utnyttja ytorna maximalt. Att se över 

badrum och kök är också exempel på investeringar de räknar med i sina kalkyler. Ett ovanligt 

exempel är att åtgärda de yttre miljöerna, det vill säga anlägga trädgården. Vilken politik som 

gäller och vad marknaden efterfrågar menar Tungard påverkar val av investeringar. Tungard 

och Melin har varit mycket inne på att spekulera i bostadsrätter men anser att den marknaden 

nu är mättad i Helsingborg och dem är nu “back to basic” med att investera i 

bostadshyresfastigheter igen.   

 

Vid renovering av lägenheter försöker Amasten att hålla enhetligt materialval på fastigheterna 

för att hålla liknande standard. Detta innebär att samma kalkyler kan användas och 

kostnaderna blir relativt lika. Melin förklarar att givetvis kan standarden på fastigheterna 

skilja sig från ort till ort då det på mindre orter är lägre efterfrågan och hyran inte går att sätta 

lika högt som på större orter.  

 

För att beräkna exempelvis taxebundna kostnader säger Melin att Amasten tittar på 

föregående års kostnader och justerar dem på egen hand genom erfarenhet av liknande 

fastigheter. 

 

Amasten Holding AB – Dahlgren: 

I de investeringskalkyler som Dahlgren arbetar med använder han inte diskonteringsränta utan 

istället utgår han ifrån ett startvärde och ser vad fastigheten genererar i avkastning på kapital. 

”Här kan jag köpa något som avviker från marknadsvärdet, så marknadsvärdet är ju 

naturligtvis intressant. Jag tror att den är värd 100 men nu är det någon som behöver frigöra 

kapital och är beredd att släppa den på 85 miljoner om jag kan köpa den inom en månad.” 

 

Det ofta förekommande måttet pris/m² tycker Dahlgren är överskattat. Enligt Dahlgren är det 

vissa som glömmer att titta på underhållsbehovet i förhållande till pris/m² när två olika 

fastigheter jämförs: ”Det är därför jag inte gillar att man stirrar sig blind på 

kvadratmeterpriset”. 

 

Vid investeringsskedet tittar Dahlgren på den historik på intäkter och kostnader från 

fastigheten som är tillgänglig. Säljaren vill visa så bra siffror som möjligt för att driva upp 

priset men om fastigheten ligger ensamt i ett bolag är det väldigt enkelt att se exakt vilka 

intäkter och kostnader fastigheten har haft historiskt. Säljarens uppgifter är extern information 

för investeraren och de faktiska kostnaderna behöver inte vara identiska med denna 

information.  

Utefter den externa informationen är det nu dags att sätta sina egna siffror på fastigheten. Här 

använder Dahlgren egenskapade interna kvadratmeterkostnader för de olika delarna så som 

fastighetsskötsel, felanmälan, kameral förvaltning, som är bokslut och deklaration, löpande 

reperation och underhåll och planerat underhåll. Angående planerat underhåll är det möjligt 

att aktivera det i bokföringen för att kunna skriva av det under många år. Taxebundna 

kostnader är ofta enkla att ta reda på. 
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En viktig faktor som direkt påverkar investeringskalkylen är vakans. När Dahlgren gör en 

investeringskalkyl för en bostadsfastighet budgeterar han för vakans. Vanligtvis är denna på 

0-2 % på starkare orter och på svagare orten är vakansen närmare 2-5 % cirka. Vidare 

beskriver Dahlgren också att omflyttningshastighet är relevant. Typiska fastigheter som har 

hög omflyttningshastighet är fastigheter i mindre attraktiva områden eller framförallt 

nybyggda hus med väldigt hög hyra. Rent praktiskt lägger Dahlgren in en konstant vakans för 

att realisera omflyttningshastigheten i kalkylen. Dahlgren beskriver följande matris muntligt. 

 

Medelhyrestid per hyresgäst: 60 månader 

Vakanstid per byte av hyresgäst: 1 månad 

Konstant vakans på grund av omflyttning: 1,67 % 

Figur 14. Matris över vakans enligt Dahlgren 

 

För att räkna ut vakansprocenten divideras vakanstiden per byte av hyresgäst med 

medelhyrestid per hyresgäst.  

 

Avslutningsvis vid investeringskalkylering beskriver Dahlgren en skillnad mellan 

värderingsman och fastighetsägare. Den största skillnaden är att värderingsmannen använder 

mer schabloner än vad fastighetsägaren gör. 

 

Halmstad Fastighets AB: 

Vid en potentiell investering av en fastighet begär HFAB in resultaträkning från säljare. 

HFAB vill då få reda på hur intäkterna och driftkostnaderna ser ut. Efter detta förklarar E. 

Johansson att de gör en kalkyl. I kalkylen läggs intäkterna och de taxebundna kostnaderna 

som värme, el och vatten först in eftersom de är fasta och inte påverkas av vem som äger 

fastigheten. Andra kostnader som fastighetsadministration kan variera beroende på vem som 

är ägare. Likaså övriga driftkostnader som reparationer, fastighetsskötsel och 

försäkringskostnader. 

För att räkna ut detta använder sig HFAB av schabloner från Datscha som redovisar ett nytt 

driftnetto som överensstämmer med HFABs intäkter och kostnader. Sedan bestäms 

direktavkastningskravet utifrån driftnettot. Efter det räknas det på framtida kassaflöden för att 

få fram ett marknadsvärde.  

I praktiken, beskriver E. Johansson, att enkelt förklarat delas driftnettot med 

direktavkastningskravet vilket ger en indikation på marknadsvärdet. Denna metod kallas 

nettokapitaliseringsmetoden. Detta beräknas under elva år. Det elfte året fås det ett restvärde 

som räknas om och alla driftnetton nuvärdesberäknas tillsammans med en diskonteringsränta 

som tillslut resulterar i ett marknadsvärde.  

 

För att få fram diskonteringsräntan lägger HFAB på en riskpremie på direktavkastningskravet. 

Diskonteringsräntan kan, enligt E. Johansson, variera beroende på vad det är för typ av 

fastighet och fastighetens geografiska belägenhet. Denna kalkyl används vid köp av fastighet 

och vid nyproduktion.  

 

Den kalkyl som HFAB i stort sett använder varje gång, säger E. Johansson, är 

nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden. 

Inför en stor renovering tittar HFAB på fastighetens intäkter och kostnader i dagslaget. Även 

tidigare gjorda renoveringar granskas för att få en bild av hur det gick till senast och hur 

förändringen blev i driftkostnad och hyror: ”Hur utvecklades driftkostnaden där? Hur 
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ändrades hyrorna? Kunde vi höja hyrorna?”. Utifrån detta görs antaganden om hur intäkter 

och kostnader kommer att påverkas av den nya investeringen förklarar E. Johansson. Vid 

nyproduktion tittar HFAB på tidigare nyproduktioner och hur kostnaderna och intäkterna såg 

ut de första åren. Energiavdelningen på HFAB räknar på de taxebundna kostnaderna vilket 

brukar ge en bra bild av verkligheten. Hyresnivån i nyproduktion räknas på bruksvärdet vilket 

E. Johansson säger att HFAB har ganska god koll på. 

 

Vid köp av fastighet samlar HFAB in information från säljaren och med hjälp av schabloner 

justerar HFAB den informationen för att få fram så verkliga värden som möjligt. 

HFAB bedömer risk för vakans vid köp av fastighet men i Halmstad är risken för vakanser 

nästan lika med noll menar E. Johansson. De vakanser de har är oftast evakueringskostnader 

på grund av skada i huset, till exempel vattenskada eller liknande. Kostnaden för 

renoveringsarbeten läggs in i kalkylen vilket påverkar driftnettot negativt det året 

renoveringen utförs. Hyresgästerna räknas inte som indata och används inte i någon kalkyl. 

 

Rikshem AB: 

När Rikshem tittar på att köpa en fastighet får de hyresuppgifterna och de taxebundna 

kostnaderna av säljaren. För de övriga kostnaderna har Rikshem interna kalkyler som 

appliceras på fastigheten. Dessa övriga kostnader är underhåll, övrig drift och administration. 

Rikshem har olika schabloner för olika typer av fastigheter såsom bostäder och 

samhällsfastigheter. Schablonerna varierar även till viss del från ort till ort.  

Svensson menar att Rikshem nästan alltid endast har en driftnettokalkyl när de tittar på köp. 

Med hjälp av denna tittar Rikshem på en direktavkastning på ett år. Om det är ett 

förvaltningsprojekt, det vill säga ett projekt som görs inom förvaltningen, gör Rikshem en 

direktavkastningskalkyl och en payback-kalkyl.  

 

 
Figur 15. Rikshems driftnettokalkyl. 

 

Ofta köper Rikshem en portfölj av fastigheter på en, för dem, ny ort för att komma upp i 

tillräcklig storlek och få stordriftsfördel. Det är först när Rikshem finns på en ort som de kan 

titta på enskilda eller mindre fastigheter att köpa. Som minst på en enskild ort har Rikshem 

270 lägenheter med en sammanlagd yta om 20 000 m². Detta är i Ale som ligger norr om 

Göteborg. Svensson menar att detta är i minsta laget för att gå in på en ny ort.  
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Det viktiga när Rikshem tittar på investeringsalternativ är att det ska finnas möjligheter och 

potential för fastigheten för att Rikshem ska gå in som köpare.  

Rikshems direktavkastningskrav skiljer sig från ort till ort och från fastighet till fastighet. En 

riktlinje som Svensson säger om bostäder är 5 % men att även detta skiljer sig från ort till ort. 

Skillnaden på direktavkastningskravet beror på risken som är kopplad till den specifika 

fastigheten.  

4.5 Fastighetspaketering 
Helsingborgshem:  

”Vi är inget bolag som ska sälja fastigheter, det är inte vårt primära syfte”. Zaunders menar att 

Helsingborgshems uppgift är att investera i de fastigheter de behöver samt att förvalta de 

redan befintliga. Därför använder Helsingborgshem sig inte av metoden att paketera 

fastigheter för att sedan avyttra, men Zaunders säger att det dock har hänt. Vilka 

anledningarna är till paketeringen i bolag kan han inte gå in på då han inte är insatt i det 

ämnet.  

Om Helsingborgshem skulle köpa en fastighet som är paketerad tror Zaunders att 

paketeringen inte påverkar investeringsbeslutet. Förmodligen kommer den paketerade 

fastigheten att tas ur dotterbolaget och läggas i Helsingborgshems huvudbolag, bland annat på 

grund av att det då tillkommer extra redovisningsarbete. Kostnaden som uppkommer när 

bolaget avyttras och fastigheten plockas ut ur dotterbolaget blir en skattemässig kostnad på 

vinsten som belastar köparen. Detta anser Zaunders inte påverkar deras val av fastighetsköp. 

Han menar att behöver de en fastighet eller vill köpa en fastighet kommer de göra det oavsett 

om fastigheten är paketerad eller inte. 

 

Kronosund Fastighets AB: 
”När det gäller, i alla fall på bostadssidan, så föredrar vi att det är paketerat”. Att 

lagfartskostnaden har ökat med cirka två procentenheter, sedan de bildade bolaget, menar R. 

Johansson påverkar val av avyttring och om de köps paketerade eller inte. Kronosund föredrar 

därför paketering eftersom lagfartskostnaden undviks och det kan handla om mycket pengar. 

Om vi räknar med en lagfartskostnad på 4,5 %, vilket R. Johansson säger att den ligger på nu, 

blir lagfartskostnaden för en fastighet som kostar 100 miljoner, 4,5 miljoner kronor. Det är en 

mycket stor kostnad som går att undvika men R. Johansson. 

 

R. Johansson påstår att även för köparen är det positivt om fastigheten är paketerad. Vidare 

menar R. Johansson att vid enstaka objekt kan det vara en nackdel om fastigheten är 

paketerad. På grund av att det kan finnas mycket skattemässiga avskrivningar kvar. Det 

innebär att skattekostnaderna kan bli ganska stora varje år. Men finns det en koncern som 

består av ett moderbolag och flera dotterbolag går det att hantera kostnaderna med bland 

annat koncernbidrag och att skjuta pengar mellan bolagen där de behövs, förklarar R. 

Johansson.  

 

R. Johansson säger att Kronosund behåller de fastigheter de köper paketerade. Han menar att 

anledningen till lagändringen var att i slutet av 90-talet lade de flesta fastighetsbolag ut sina 

moderbolag till Holland eftersom utdelning från moderbolag är skattefritt där. Därför 

ändrades lagstiftningen för att få bolagen att stanna i Sverige. De två anledningarna till att de 

flesta fastigheter är paketerade idag är för det första att det är skattefritt att avyttra bolag och 

att lagfartskostnaden undviks, säger R. Johansson.  
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Amasten Holding AB - Tungard och Melin 
Vid frågan om det blir affär om fastigheten inte är paketerad svarar Melin att det kan det bli i 

alla fall. Melin berättar att det finns både fördelar och nackdelar med att köpa en fastighet 

paketerad. Fördelen är givetvis att köparen slipper betala stämpelskatt och säljaren slipper 

betala skatt på vinsten av försäljningen. Melin menar att det också kan vara nackdel beroende 

på hur länge fastigheten har legat i bolaget. Om det bokförda värdet på fastigheten är väldigt 

lågt blir aktielikviden hög vilket kan vara svårare att finansiera än en ren fastighetskredit, 

menar Melin. 

Idag är cirka 90 % av fastigheterna paketerade och det resulterar i att det finns väldigt många 

bolag att hålla reda på av en och samma ägare. Tungard menar att det finns för många bolag 

som det ser ut idag. 

  

Positivt för köparen, säger Melin, är att han eller hon kan få rabatt för den latenta skatten. En 

annan variant är att fusionera det köpta bolaget tillsammans med det köpande bolaget och då 

går det att lägga om lånen som en vanlig fastighetskredit.  

Melin avslutar med att säga att Amasten vanligen behåller det köpta bolaget och inte “plockar 

ur” fastigheten ur bolaget.  

 

Amasten Holding AB – Dahlgren: 
Dahlgrens beskriver att han vill att investeringen ska vara kostnadsneutral. Vid icke paketerad 

fastighetsaffär ska köpare betala stämpelskatt och då kan köpare tillsammans med säljare 

komma överens om en sänkning om motsvarande summa för att affären skall bli neutral som 

om fastigheten låg i ett bolag.  

 

En annan aspekt är också att paketeringen påverkar investeringen om det finns ett lågt eller 

högt skattemässigt restvärde. Köpare vill ha rabatt för den latenta skatten om det finns ett lågt 

skattemässigt restvärde. I redovisningstermer får köparen ett sämre avskrivningsunderlag på 

grund av att avskrivningar är avdragsgilla och kan på det vis påverka hur mycket skatt som 

köparen ska betala. Dahlgren menar att en värderingsman inte tar hänsyn till skatten, detta kan 

dock variera i praxis. 

  

Halmstad Fastighets AB: 
E. Johansson säger att det inte påverkar en investering om fastigheten är paketerad. Är 

fastigheten paketerad undersöker HFAB om det finns någon skatteskuld och i så fall räknas 

den med i kalkylen. HFAB plockar inte bort dotterbolaget vid köp av fastighet som är 

paketerad, förklarar E. Johansson. Detta beror på den skatteskuld som realiseras vid avyttring 

av bolaget, en kostnad de helst inte vill ha. 

 

De senaste årens investeringar har fastigheterna oftast varit paketerade och de ligger kvar i 

sina bolag. De tidigare gjorda investeringarna, de som gjordes innan paketering blev ett 

alternativ, finns i moderbolaget och utgör än så länge största delen av HFABs 

fastighetsbestånd. 

 

Rikshem AB: 
Svensson menar att det är en förutsättning att fastigheten är paketerad för att affären ska gå 

igenom. Rikshem namnändrar vanligtvis de bolag som köps. Svensson anser att det hade varit 

enklare att sköta administrationen om alla fastigheter hade legat i samma bolag men säger att 

fördelarna med att fastigheten är paketerad ändå väger upp. 
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5. Analys 
I analyskapitlet kommer respondenternas svar kopplas samman med teorin från 

referensramen. Rubrikerna är uppdelade på samma sätt som i empirin.  

5.1 Investeringsbedömning vid fastighetsinvestering 
Pyhrr & Cooper (1989) menar att den viktigaste delen i investeringsbedömning är att 

bestämma strategin för vilka investeringar som ska genomföras. Nyckelfaktorn enligt Pyhrr & 

Cooper (1989) är att bedöma vilken avkastning som är acceptabel till de riskparametrar som 

finns.  

Zaunders menar att ett positivt nettonuvärde i investeringskalkylen innebär att investeringen 

ska genomföras. Helsingborgshems investeringskalkyl tar hänsyn till avkastning eftersom 

deras investeringskalkyl har avkastningskravet inbyggt. Helsingborgshems avkastningskrav är 

påverkat av risk men risken är oberoende av vilken fastighet som bedöms, detta är något som 

är under utveckling enligt Zaunders. Avkastningskravet är en nyckelfaktor i 

investeringsskedet även för Kronosund som inte gör några investeringar vid avkastning lägre 

än 4 %. HFAB anser också att avkastningskrav under 4 % är lågt men det händer att HFAB 

investerar vid så låg avkastning.  

Melin och Tungard menar att Amasten har ändrat sin strategi från att investera i objekt som 

ger hög värdestegring och låg direktavkastning till att investera i fastigheter som ger låg 

värdestegring men hög direktavkastning. Med det här menar de att de nu investerar i inte fullt 

så dyra fastigheter utan har sänkt ribban till att satsa på de lite mindre attraktiva men som ger 

en hög direktavkastning. 

 

Gallimore et al. (2000) beskriver att det är svårt att hitta hur en investerares bedömning inför 

investering går till och att litteraturen ofta beskriver metoder och regelverk som ger en skev 

bild av investerarens faktiska bedömning.  

Dahlgren menar att det finns en rad faktorer utanför kalkylen som direkt påverkar 

investeringsbedömningen. Dessa faktorer är kopplade till läget. Faktorerna är följande: 

- Områdets attraktivitet 

- Risk för skadegörelse 

- Omflyttningshastighet på hyresgäster 

- Närhet till den allmänna kommunikationen 

- Belysning fram till fastigheten 

Investeringsbedömning enligt Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2010) grundar sig mycket i 

investerarens egna erfarenheter och preferenser. Tungard och Melin menar att branschen är 

liten och att de har god kunskap om vad som säljs och ungefär vad marknadsvärdet ligger på i 

respektive område. R. Johansson och hans kollega på Kronosund har tillsammans en lång 

karriär i fastighetsbranschen som har gett kunskap om vad saker och ting kostar. Därför 

förlitar dem sig mycket på tidigare erfarenheter. Zaunders berättar att även på 

Helsingborgshem förlitar sig de som arbetar med indata mycket på tidigare erfarenheter. 

 

Pyhrr & Cooper (1989) menar att en investerare ofta avvisar en investering som han eller hon 

har upprättat en strategi för. Matrisen nedan syftar till att ge en överskådlig bild av hur stor 

andel av investeringsbedömningar som faktiskt leder till investering.  

Företag Andel 

Helsingborgshem AB – Zaunders ”Allt som oftast” 

Kronosund Fastighets AB – R. Johansson Ca 1-5 % 

Amasten Holding AB – Tungard och Melin Ca 33 % 

Halmstad Fastighets AB – E. Johansson 90 % men framöver snarare 10 % 

Rikshem – Svensson Ca 50 % 
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Figur 16. Matris över investeringsbedömning, egen tolkning. 

 

Gallimore et al. (2000) menar att en investerare oftast är partisk vid bedömning av potentiell 

investering och menar att investerarens förmåga att ta ett riktigt beslut är överskattad. 

“Normalt sett underprissätter en köpare underhållsbehovet så man får bättre betalt än vad det 

verkligen är” Zaunders.  

5.2 Värderingsmetoder och dess indata 
Ortsprismetoden är den mest använda metoden för värdering av fastigheter enligt Pagourtzi et 

al., (2003). Ortsprismetoden baseras på genomförda transaktioner i området som blir till 

underlag för värderingsobjektet (Pagourtzi et al., 2003). Dahlgren tycker att ortsprismetoden 

är en bra värderingsmetod men anser att den inte räcker till för en värdering utan behöver 

kompletteras med andra metoder. En del av värderingsprogrammet Datscha baseras på 

ortsprismetoden säger Zaunders, som förklarar att Datscha är ett tillförlitligt 

värderingsverktyg som Helsingborgshem använder sig av i relativt stor utsträckning. Övriga 

respondenter använder sig också av värderingsverktyget Datscha på ett eller annat sätt. 

Persson (2008) förklarar att i Sverige finns det ett flertal värderingsprogram som värderare 

använder sig av. Ellison & Brown (2011) beskriver att problematiken med 

värderingsprogrammen är att de kan vara dyra och att de inte går att applicera på alla 

fastigheter då andra parametrar än de som värderingsprogrammet tillhandahåller är av 

betydelse. Dahlgren anser att nackdelen med att använda sig av värderingsprogram är att 

användaren inte vet varför programmet ger det värde det ger. Vidare menar Dahlgren att det 

är bättre om användaren kan följa modellen hela vägen. Detta bekräftar E. Johansson som 

säger att HFAB även tar in externa värderare som besöker fastigheten och gör en värdering 

utifrån vad värderingsmannen ser. Även de andra respondenterna påpekar att de gör egna 

justeringar utifrån vad värderingsprogrammet värderar fastigheten till för att få ett så 

sanningsenligt värde som möjligt.   

 

E. Johansson säger att HFAB främst tittar på direktavkastningen vid värdering av fastigheter 

och väljer Datscha Forum Fastighetsekonomi ABs direktavkastningskrav. Detta för att HFAB 

anser att deras avkastningkrav vara det mest sanningsenliga för HFAB’s fastigheter, förklarar 

E. Johansson. När en investerare använder sig av sitt direktavkastningskrav för att ta reda på 

om en investering är gynnsam använder de nettokapitaliseringsmetoden (Persson, 2008). 

Persson (2008) förklarar att metoden baseras på ett bedömt driftnetto och är en variant av 

ortsprismetoden. Här ställer investeraren krav på direktavkastningen då en för låg 

direktavkastning inte leder till någon affär. R. Johansson bekräftar detta genom att säga att 

Kronosund inte köper en fastighet där direktavkastningen är lägre än 4 %. 

 

Dahlgren beskriver direktavkastningskravet som en viktig faktor vid värdering. Att öka eller 

minska avkastningskravet med endast en procentenhet kan resultera i en stor förändring av 

priset. Även R. Johansson, E. Johansson och Melin beskriver avkastningskravet som direkt 

avgörande vid en investering. Direktavkastningen beräknas genom att driftnettot divideras 

med priset, ju lägre direktavkastning desto högre blir värdet på fastigheten (Persson, 2008).  

Melin förklarar att i centrum av Helsingborg ligger direktavkastningen mellan 4-6 % medan 

det i Perstorp och andra mindre samhällen ligger på 8-10 %. E. Johansson bekräftar detta 

genom att säga att i centrum av Halmstad är det lägre direktavkastning än i områdena runt om.  

 

För att kunna bedöma driftnettot behöver köparen få tag i information om värme, el, vatten 

och renhållning (Nordlund, 2008). Det är även viktigt att veta hur uppdelning mellan 

hyresgäst och hyresvärd har gjorts, vem som har betalat för exempelvis elen. Dessa kostnader 
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kallas enligt respondenterna för taxebundna kostnader och fås av säljaren eller genom det 

bolag som ombesörjer det taxebundna posterna.  

 

Både Melin & Tungard och R. Johansson säger att areametoden alltid finns med i 

beräkningarna för att få en fingervisning var priserna ska ligga. Areametoden är en variant av 

ortsprismetoden och beräknas genom att priset relateras till fastighetens area (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2010). Dahlgren anser att det är lätt att missa underhållsbehovet ifall 

areametoden tillämpas. 

 

Melin förklarar att Amasten använder sig av kassaflödesmetoden för att bedöma ett 

marknadsvärde för en fastighet. I kassaflödesmetoden beräknas fastighetens in- och 

utbetalningar säger Melin. Persson (2008) beskriver att ett av nuvärdemetodens beräkningssätt 

är kassaflödesmetoden. Enligt honom baseras kassaflödesmetoden på in- och utbetalningar 

under en viss period och avser bland annat hyra, drift, underhåll och investeringar i 

fastigheten. 

 

Produktionskostnadsmetoden är en annan metod vid fastighetsvärdering och används enligt 

Pagourtzi et al., (2003) bland annat när det inte går att hitta jämförelseobjekt. Metoden går ut 

på att bedöma återanskaffningskostnaden för en liknande fastighet vilket görs genom en 

kostnadsberäkning för nyproduktion (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). Enligt R. 

Johansson använder sig Kronosund av produktionskostnadsmetoden. Detta menar han ger 

Kronosund en bra indikation av vad marknadsvärdet bör ligga på. För att få fram information 

om produktionskostnaden kontakas byggare men Kronosund har även själva en god 

uppfattning om vad det kostar påstår R. Johansson. 

5.3 Investeringskalkylering och dess indata 
Zaunders förklarar att Helsingborgshem använder sig av nettonuvärdemetoden vid 

investeringskalkylering. Diskonteringsräntan som Helsingborgshem använder sig av baseras 

på Helsingborgs Stads avkastningskrav. Nettonuvärdemetoden, är en beräkningsmodell som 

en investerare kan använda sig av för att bedöma om en investering är lönsam (Greve, 2003). 

Greve (2003) förklarar att denna modell uppskattar värdet av de framtida kassaflödena som 

erhålls under tiden fastigheten förvaltas. Det framtida värdet av kassaflödena blir till ett 

nuvärde med hjälp av en diskonteringsränta (Kazimieras Zavadskas et al., 2004). Är 

nettonuvärdet positivt kan det vara läge att investera säger Zaunders vilket Greve (2003) 

bekräftar med att ett positivt nettonuvärde är lika med en gynnsam investering. Ju större 

nettonuvärdet är desto effektivare är investeringen (Greve, 2003). Även HFAB använder sig 

av nettonuvärdemetoden vid i stort sett alla sina investeringskalkyler. Skillnaden mellan 

Helsingborgshem och HFAB är att HFAB lägger på en riskpremie som är direkt kopplad till 

den specifika fastigheten på direktavkastningskravet för att få fram diskonteringsräntan. 

Persson (2008) att det kan vara bra att lägga på en riskpremie beroende på fastighetens 

geografiska läge och dess karaktär. Enligt Svensson jobbar även Rikshem med en riskpremie 

som är kopplad till fastigheten och den varierar från ort till ort.    
Kronosund använder sig också av en kassaflödesmetod men nuvärdesberäknar inte denna. R. 

Johansson kallar metoden för direktavkastningsmetoden och den överensstämmer med 

Perssons (2008) metod för direktavkastning. 

Dahlgren använder sig inte av någon diskonteringsränta utan istället jobbar han från ett 

startvärde och ser vad det genererar i avkastning på kapital. Den kalkyl Dahlgren använder sig 

av är liknande internräntekalkylen eftersom den inte tar hänsyn till diskonteringsräntan utan 

istället förräntar grundinvesteringen (Greve, 2003).  
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Svensson beskriver att Rikshem använder sig av en driftnettokalkyl som sträcker sig ett år 

framåt i tiden när de tittar på eventuellt köp av fastighet. Där räknar de in taxebundna 

kostnader, driftskostnader, underhåll, fastighetsskatt och administration. Enligt Lantmäteriet 

& Mäklarsamfundet (2010) är formeln för driftnetto: hyresintäkter minus drift- och 

underhållskostnader, tomträttsavgälder, fastighetsskatt och fastighetsadministration. 

 

Kronosund räknar bland annat in skötselarbetet för trädgård, energibesparingsåtgärder och 

andra förädlingsmöjligheter i sina investeringskalkyler. Likaså gör Amasten som försöker 

hitta värdehöjande åtgärder som renoveringar i kök och badrum eller inredning av vind och 

källare. Även för Rikshem är potentialen för fastigheten en viktig parameter vid investering, 

säger Svensson. Nordlund (2008) anser att underhållskostnaden är en viktig parameter att ta 

hänsyn till och räkna med i investeringskalkylen. 

 

Flertalet av respondenterna räknar med payback-metoden. Greve (2003) definierar payback-

metoden som den tid som det tar för investeringen att betala sig själv. Zaunders säger att 

Helsingborgshem använder payback-metoden vid enklare och mindre investeringar. Greve 

(2003) förklarar att payback-metoden bör användas vid mindre investeringar då inte 

investeraren behöver ta hänsyn till diskonteringsräntan. 

 

År elva i Helsingborgshems och HFABs investeringskalkyler appliceras en 

evighetskapitalisering som enligt Zaunders och E. Johansson motsvarar en försäljning. 

Evighetskapitaliseringen nuvärdesberäknas. Enligt Greve (2003) är restvärde det ekonomiska 

värdet som fastigheten har vid kalkylperiodens slut ett restvärde. Räknas det på längre tid ger 

det en osäkerhet i bedömningen av restvärdet (Greve, 2003). 

 

Samtliga respondenter räknar med vakans i investeringskalkylerna. R. Johansson på 

Kronosund anser det vara svårt att bedöma vakans och hyresförluster. Även Dahlgren på 

Amasten budgeterar för vakans. Vilken storlek på vakansrisk som budgeteras beror på orten. 

En stark ort har lägre vakansrisk medan en svagare ort har högre vakansrisk. HFAB räknar 

även de in vakans men bedömer vakansrisken i Halmstad att vara nära obefintlig. Francis 

(1998) anser att en bedömning av risk för vakans behöver finnas med i 

investeringskalkylerna. R. Johansson tycker det är av stor betydelse att räkna med 

hyresgästens betalningsförmåga samt omflyttningshastighet i kalkylerna vilket Nordlund 

(2008) bekräftar. På Rikshem spelar omflyttningshastigheten mindre roll men de budgeterar 

för vakans. 

5.4 Fastighetspaketering 
Att paketera en fastighet innebär att fastigheten placeras i ett befintligt eller nyskapat 

dotterbolag. Detta innebär att fastigheten förvärvas av dotterbolaget och hela dotterbolaget 

avyttras sedan till en köpare (Blomqvist et al., 2012). Säljaren undkommer på så vis 

reavinstskatten som annars betalas på vinsten vid försäljning av en fastighet (Kågerman & 

Lohmander, 2004). Paketering är även positivt för köparen då stämpelskatten, som är på 4,25 

% för bolag, undviks (SFS 1999:1229).  

Enligt R. Johansson på Kronosund ser de helst att fastigheten är paketerad då de, enligt 

honom även undkommer lagfartskostnaden. Svensson på Rikshem förklarar att det inte blir en 

affär om fastigheten inte är paketerad och Melin på Amasten säger att de helst ser att 

fastigheten är paketerad.  

 

På HFAB och Helsingborgshem spelar det inte någon roll om fastigheten är paketerad eller 

inte vid köpet. De investerar i den fastighet som kommunen bedömer att det allmännyttiga 
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bolaget behöver. E. Johansson förklarar att HFAB behåller fastigheten paketerad i bolaget om 

den är det vid köpet, detta för att undvika kostnaden vid avyttring av bolaget. Om köparen 

efter köpet avyttrar bolaget står denna för skatteskulden på fastigheten (Kågerman & 

Lohmander, 2004). Enligt vad Zaunders tror gör sig Helsingborgshem av med bolaget och 

lägger fastigheten i moderbolaget om Helsingborgshem köper en paketerad fastighet. 

Dahlgren förklarar att han gärna ser en investering som kostnadsneutral, alltså att det inte ska 

vara någon skillnad i kostnad för köparen om den säljs paketerad eller inte. Han menar att 

detta kommer köpare och säljare överens om och i så fall sänker priset om fastigheten inte är 

paketerad för att matcha kostnaden för stämpelskatten.  

 

Enligt Blomqvist et al., (2012) säljs idag cirka 90 % av alla fastigheter paketerade i bolag. En 

siffra som motsvarar Tungards uppfattning om marknaden. Melin tycker att det kan vara för 

många bolag att hålla reda på och administrationen blir betydligt mer omfattande. Svensson 

säger att det hade varit enklare att sköta administrationen om alla fastigheter låg i samma 

bolag men att det ändå väger upp att de är paketerade.  
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6. Slutdiskussion 
I slutdiskussionen kommer syftet och problemformuleringen att åter igen presenteras. 

Slutsatsen har i syfte att besvara problemformuleringen. Avslutningsvis redovisas förslag till 

vidare forskning.  

Syftet med uppsatsen är att beskriva värderingsmetoder och investeringskalkyler samt hur 

investeringsbedömningar för bostadshyresfastigheter går till för ett fastighetsbolag vid en 

potentiell investering. Utifrån syftet med uppsatsen formulerades en problemformulering: 
 

Hur går fastighetsbolags ekonomiska bedömning till inför potentiell investering av en 

bostadshyresfastighet? 

6.1 Slutsats 
Processen som investeraren går igenom vid en bedömning av en potentiell investering 

beskrivs enligt följande:  

 

1. Hitta ett objekt du vill titta på och bestäm vilket avkastningskrav du har på fastigheten. 

2. Hämta data till driftnettokalkylen externt från värderingsverktyg, säljare och mäklare.  

3. Hämta data till driftnettokalkylen internt från egen historik och egna erfarenheter. 

4. Lägg in siffrorna i en investeringskalkyl och se om du uppnår ditt avkastningskrav. 

5. Om du uppnår ditt avkastningskrav: Köp fastigheten.  

Steg 1.  

Avkastningskravet måste först bestämmas. Det ska matcha fastighetsbolagets strategi och 

motsvara hur de förhåller sig till risk. Avkastningskravet varierar från ort till ort och fastighet 

till fastighet beroende på risk för hyresbortfall och skadegörelse samt områdets attraktivitet. 

Varför avkastningskravet är det viktigaste beror på att investeraren ska få ekonomisk 

ersättning för investeringen. Akastningskravet skiljer sig också beroende på vilket 

fastighetsbolag som undersöks. Vi har uppmärksammat att det finns en skillnad mellan 

avkastningskravens utformning på grund av att ägarbilden ser annorlunda ut. Slutsatsen är att 

de allmännyttiga fastighetsbolagen inte är strikta att följa avkastningskravet och de privata 

fastighetsbolagen är mer noggranna att inte gå under sitt avkastningskrav. 

 

Steg 2. 

För att få ett underlag till bedömningen hämtar investeraren information till driftnettokalkylen 

av mäklare, säljare samt ett externt värderingsprogram. Denna information är generell och av 

den anledningen är den inte fullt pålitlig. Därför är den inte direkt applicerbar på samtliga 

fastigheter utan istället endast en fingervisning. Med hjälp av det externa underlaget skapas ett 

marknadsvärde. Alla undersökta bolag tar hjälp av värderingsprogram. Vissa mer, andra 

mindre.  

 

Steg 3. 

Det som investeraren tycker är viktigt är dels direktavkastning och dels värdeskapande 

åtgärder. För att åstadkomma detta undersöker investeraren följande faktorer för att påverka 

driftnettokalkylen: 

 

Läget på fastigheten 

 

 Risk för skadegörelse 

 Närhet till allmän kommunikation 

 Belysning fram till fastigheten 

 

Utformning av lägenheterna  Storlek 
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  Standard 

 

Potential för värdehöjande 

åtgärder 

 

 Energieffektivisering 

 Standardhöjning som leder till hyreshöjning 

 Minskade skötselkostnader av trädgård 

 Inreda vind eller källare 

 

Inflation 

 

 Kostandsutveckling över tid 

Vakans och hyresförluster 

 

 Omflyttningshastighet 

 Hyresgästernas betalningsförmåga 

 

Egenskapade schabloner 

 

 Taxebundna kostnader 

 Driftskostnader 

 Underhåll 

 Fastighetsskatt 

 Administration 

 Fastighetsskötsel 

 Kameral förvaltning 

 Löpande reparation och underhåll 

 

Detta steg ger investeraren stor möjlighet att påverka driftnettot och därmed värdet av 

investeringen på grund av att han själv samlar in data. Ju noggrannare detta steg görs desto 

riktigare blir värdet på fastigheten. Med hjälp av det interna underlaget skapas ett individuellt 

värde för investeraren.  

 

Steg 4. 

Vår slutsats är att utformningen av värderingsmetoder och investeringskalkyler är svår att 

skilja på. Den största skillnaden är var indata kommer ifrån, det vill säga var underlaget 

hämtas.   

Den vanligaste metoden som en investerare använder sig av är ortsprismetoden som 

innehåller flera olika tillvägagångssätt. En av dessa är nettokapitaliseringsmetoden och är 

definitivt den mest förekommande metoden. Detta beror på att den baseras på kassaflödet och 

därmed avkastningen. Som kompletterande metoder tillämpas areametoden, nuvärdemetoden, 

nettonuvärde, produktionskostnadsmetoden, internräntekalkyl samt payback-metoden.  

 

Steg 5.  

Om steg 4 resulterar i att avkastningen inte når upp till avkastningskravet ska bolaget dra sig 

ur. Antalet bedömningar som leder till transaktion varierar mellan bolag till bolag. Bland 

annat beror det på bolagets aktivitet. Slutsatsen är att de bolag där bedömningen ofta leder till 

transaktion är de som vet vilka fastigheter de vill ha, kan korrigera avkastningskravet och de 

med god tillgång till kapital. Detta beror på bolagets storlek och möjlighet till kapital. De lite 

mindre bolagen är mer beroende av lån från banken. 

Vid transaktion föredras det att fastigheten är paketerad. Fördelen är att köparen undviker 

stämpelskatt, kan få rabatt för latent skatteskuld samt att köpeskillingen kan sänkas på grund 

av säljarens låga beskattning. Paketeringen kan också vara till nackdel för köparen om det 

bokförda värdet på fastigheten är lågt och aktielikviden därmed är hög. En hög aktielikvid kan 

vara svårare att finansiera än en låg aktielikvid. Nackdel är det för köparen också på grund av 

att administrationen ökar. Slutsatsen är dock att fördelarna utan tvekan överväger 

nackdelarna. 
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6.2 Kritik till slutsats 
Det finns viss kritik att rikta till slutsatsen på grund av att vi endast har undersökt ett litet 

urval av populationen, respondenterna kan vara restriktiva till att dela med sig av allt för djup 

insyn i bolaget, respondentens svar kan påverkas av hur vår formulering av fråga utformades. 

Med visst bortseende från denna kritik är slutsatsen trovärdig.   

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
På grund av begränsade resurser och viss restriktivitet av att lämna ut affärshemligheter kan 

de mest intressanta forskningsfrågorna vara de svåraste att besvara. Trots detta ger vi förslag 

till vidare forskning om följande: 

- Undersöka och medverka under pågående investeringsbedömning för att se hur 

hela processen går till.  

- Mer ingående beskriva hur investeraren gör för att förbättra driftnettokalkylen.  

- Att ändra inriktning mot fastigheter bestående av endast lokaler.  

- Att tillägga kapitalanskaffning som problemfrågeställning.  

- Att ha kapitalanskaffningsfrågan som problemformulering på grund utav att en 

fastighetsaffär oftast är helt beroende av kapitalanskaffning.   
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Bilagor 

Intervjuunderlag 
Bakgrund 

1. Namn på fastighetsbolaget:  

2. Storlek på bolaget samt geografisk belägenhet:  

3. Er roll på företaget och Er relation till investeringsbedömning:  

Investeringsbedömning 

1. Hur ser processen ut vid investeringsbedömning av en fastighet? Har ni någon särskild 

strategi? 

2. Ser den alltid likadan ut? 

3. Hur ofta blir det en transaktion efter en investeringsbedömning? 

Värderingsmetoder 

1. Använder ni er av några särskilda metoder vid värdering av ett objekt? 

2. Om ja, vilka metoder och är det alltid samma metod/metoder? 

3. Hur motiverar ni val av metoder? 

4. Hur samlar ni in data och värderingsunderlaget? 

5. Hur går bedömningen till? 

Investeringskalkyler 

1. Använder ni er av någon kalkyl vid potentiell investering av en fastighet? 

2. Om ja, vilka kalkyler är det alltid samma kalkyler? 

3. Hur motiverar ni val av kalkyler? 

4. Hur samlar ni in data till kalkylerna? 

5. Hur går bedömningen till? 

Fastighetspaketering 

1. Påverkar det Ert beslut om fastigheten säljs paketerad? 

a) Om ja, på vilket sätt? 

Övrigt 

1. Finns det några övriga relevanta inslag i Er investeringsbedömning som inte tagits upp 

i intervjun? 

 


